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Introdução 

 
A avaliação da prática de escrita de alunos da Educação Básica vem se 

colocando no contexto educacional como temática polêmica e perpassada por dúvidas e 

conflitos, principalmente se considerarmos os estudos que apontam que os alunos têm 

concluído a Educação Básica com muitas dificuldades de produzir textos. Sobre essas 

dificuldades, estudiosos (FIORIN, 1999; BUZEN, 2006; MESARANI, 1995; SOARES; 

2002) vêm mostrando que o problema atravessa décadas e está relacionado com a forma 

como se tem concebido a linguagem e o texto.  

Vale destacar que até os anos de 1950, no Brasil, a prática de produção de texto 

na escola se realizava basicamente por meio da escrita de composições. As composições 

eram escritas pelos alunos a partir da apresentação de um tema definido pelo professor 

ou da leitura de algum autor consagrado pela literatura, pois se entendia que as aulas de 

língua portuguesa deveriam ensinar os alunos a escreverem com a erudição dos grandes 

nomes da literatura. Assim, o aluno que era tido como bom produtor de texto era aquele 

que redigia obedecendo às regras gramaticais da norma culta padrão e que sabia imitar 

os considerados bons autores (MESERANI, 1995).      

Algumas mudanças ocorreram a partir dos anos de 1960 com a influência das 

teorias da comunicação que fizeram circular a concepção de linguagem como forma de 

comunicação e expressão. Pautada nessa concepção, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1971 (Lei 5992/71) fomentou mudanças nos livros didáticos e também nas 

práticas escolares de escrita ao colocar como objetivo da escola o desenvolvimento do 

comportamento dos alunos como emissores e receptores de mensagens (SOARES, 

2002). 

Ainda nessa década, mais mudanças se fizeram sentir com a obrigatoriedade da 

prova de redação nos processos seletivos das Instituições de Ensino Superior com o 

Decreto nº 79.298/77. Esse decreto se colocou como uma medida adotada pela política 

educacional vigente para tentar resolver o baixo desempenho em escrita dos alunos, 

uma vez que se acreditava que a exigência de prova de redação para a entrada no ensino 



superior acarretaria mudanças nas práticas de ensino de produção de texto nas escolas. 

Nesse contexto, assistiu-se a proliferação das aulas de “técnicas de redação”. A inserção 

dessas aulas na escola também não foi suficiente para amenizar os problemas de escrita 

dos alunos, mas contribuíram para fomentar, nos anos de 1980, pesquisas sobre o 

trabalho com a escrita na escola (SOARES, 2002) 

Dos anos de 1980 em diante, com os estudos balizados por perspectivas 

enunciativas e pela lingüística textual, o texto passou a ser concebido como produção 

dos sujeitos em processos interacionais, o que possibilitou para que se constituísse uma 

preocupação com as condições de produção textual (GERALDI, 1993) nas propostas de 

produção escrita. Mesmo assim, o trabalho com a produção de texto na escola, restrito 

às aulas da disciplina de Língua Portuguesa, não conseguiu romper com a fragmentação 

entre as atividades de leitura, de estudos dos conhecimentos gramaticais e de redação, 

tanto nos livros didáticos como nas práticas de ensino.  

A prática de escrita nas aulas de Língua Portuguesa, portanto, há décadas se 

efetiva como um treinamento ora das técnicas, ora das convenções ortográficas, da 

concordância, da acentuação, da pontuação, da concatenação lógica do texto (BRITTO, 

1983). Em face a esses problemas, podemos arriscar a dizer que não há ainda clareza por 

parte de muitos profissionais da educação de qual concepção de linguagem subsidia o seu 

trabalho com a prática da escrita em sala de aula. O que se nota a partir de alguns estudos 

(GERALDI, 1993; PÉCORA, 2002) é que a prática docente do professor de língua materna 

se ancora em uma ou mais concepções de linguagem, gerando permanências de 

metodologias que nem sempre incidem favoravelmente para o desempenho do aluno. 

Geraldi (2004) alerta que o ensino da língua na escola vem se constituindo de modo 

artificial, principalmente no que diz respeito às práticas de escrita em que os textos 

produzidos pelos alunos ficam restritos a leitura do professor da disciplina Língua 

Portuguesa com o objetivo único de atribuir uma nota a produção do aluno. Além disso, não 

se pode negar, como apontam  Scheneuwly; Dolz (2004), o fato de que as práticas de escrita 

nas aulas de Língua Portuguesa, ao virem priorizando fundamentalmente a narração, a 

descrição ou a dissertação, enfatizam apenas as formas fixas ou modos de apresentação ou 

de tipos sequencialidades. Tais tipologias, sob o ponto de vista de aplicação didática, 

sofrem algumas limitações, uma vez que o objeto deixa de ser o texto para ser as operações 

de linguagem constitutivas do texto (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004), o que, a nosso ver, não 

contribui para uma abordagem de ensino que contemple a aprendizagem de inúmeras 

possibilidades de usos da escrita nas diversas instâncias da comunicação humana. No nosso 



entendimento, quando muito, permitem aos alunos praticarem a escrita de alguns gêneros 

textuais que são comumente cobrados nos exames vestibulares. Graças às referidas 

tipologias canônicas, muitos jovens e adolescentes passam o Ensino Médio produzindo 

textos escritos solicitados em exames vestibulares passados. Assim, as práticas de escrita no 

Ensino Médio têm comumente se limitado a preparação do aluno para a prova de redação de 

exames vestibulares (ZIRONDI, 2006).   

Essa problemática com o trabalho de produção de texto escrito não é desconhecida 

do Ministério da Educação, pois a preocupação com essa questão encontra-se expressa em 

diversos documentos oficiais como as Diretrizes Curriculares de Língua Portuguesa para os 

Anos Finais do Ensino Fundamental e também do Ensino Médio. As orientações oficiais 

veiculam o discurso sobre a importância de o trabalho de produção de texto levar em 

consideração a relação entre o uso e o aprendizado da linguagem escrita, tomando como 

princípio a ideia de que o texto é lócus de interação social e os gêneros discursivos são 

construções coletivas.  

Nessa linha, os documentos oficiais tomam o texto como uma produção de sujeitos, 

que materializa forma de atuar e de agir no mundo. De acordo com as orientações oficiais, 

produz-se texto para atender as diversas demandas que se constituem nas relações sociais: 

para convencer, vender, negar, instruir, etc (BRASIL, 1998; 2000). Sendo assim, 

constatamos que o discurso oficial materializado nas orientações curriculares, ao afirmar 

que todo texto é resultado de uma atitude responsiva ativa diante de outros textos, de outros 

discursos, se fundamenta em princípios Bakhtinianos.  

A partir desses princípios, os documentos oficiais destacam ainda o impacto das 

formas de proposição de atividades de produção escrita nos textos produzidos pelos alunos. 

Sobre esse aspecto, as orientações oficiais chegam até mesmo a apontar que é desejável que 

as atividades com a escrita se realizem de modo interlocutivo, que elas possam relacionar o 

dizer escrito às circunstâncias de sua produção. Isso implica o aluno produtor de textos 

assumir-se como locutor, conforme propõe Geraldi (1993) e, dessa forma, ter o que dizer, 

razão para dizer, como dizer, interlocutores para quem dizer.  

Essas considerações nos levaram, portanto, a refletir sobre a própria prática de 

avaliação da produção escrita adotada na política de avaliação do Ensino Médio 

implementada pelo MEC por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

Portanto, considerando que a avaliação de textos escritos é uma das preocupações 

recorrentes por parte dos que estão envolvidos com processos de avaliação e com o 

trabalho de produção textual, esta pesquisa teve como objetivo principal investigar as 

provas de redação aplicadas no ENEM, a fim de analisar se os objetivos dessa prova, os 



seus eixos norteadores e a concepção de avaliação da prática de escrita que fundamenta 

essa política avaliativa para o Ensino Médio no Brasil são consoantes com as 

orientações oficiais.  

 

Fundamentação Teórica 

 
Teoricamente, ancoramos a investigação nas reflexões de Bakhin (2003) e 

também em trabalhos de estudiosos que partem dos princípios desse autor como 

Antunes (2009), Bazerman ( 2006),  Marcuschi ( 2008), Geraldi (1993, 2002, 2004).   

Bakhtin (2003) destaca que não há como vislumbrar a linguagem sem considerar 

o ‘humano’, quem faz uso dela e se constitui por meio de tal; humano, aqui, classificado 

como sujeito. O sujeito, segundo o mesmo autor, é um ser social, historicamente situado 

e ideologicamente concebido e, como tal, se constitui na relação com outros sujeitos. 

Para que tal relação se faça compreensível, cabe considerar a linguagem como 

[...] o suporte, a mediação pela qual tudo passa de um indivíduo a 
outro, de um grupo a outro, de uma geração a outra. E é também o 
meio pelo qual se criam e se instauram os valores que dão sentido a 
todas as coisas, inclusive ao próprio homem (ANTUNES, 2009, p. 
22). 

Diante dessa compreensão, são tão diversos os modos de o sujeito fazer esse uso 

quanto multiforme os campos da atividade humana, não desconsiderando, de modo 

algum, a unidade nacional de uma língua. A língua, por sua vez, materializa-se por meio 

de enunciados, orais e escritos, concretos e únicos, que se estruturam em torno de sua 

finalidade e de suas condições específicas. A língua como produto de trabalho social, 

como fenômeno sociológico e histórico, está sendo sempre retomada pela comunidade 

de falantes. E, sob essa ótica, segundo Geraldi (2003), “É instrumento e produto do 

trabalho ao mesmo tempo”. 

Por essa ótica, a língua não é apenas um conjunto de signos, mas um fenômeno 

social, uma prática de atuação interativa, dependente do sujeito que faz uso dela em um 

determinado momento. Assim, segundo Antunes (2009, p.24), “a língua assume um 

caráter político, um caráter histórico e sociocultural, que ultrapassa em muito o conjunto 

de suas determinações internas, ainda que consistentes e sistemáticas”.  

A língua, em um sentido mais amplo, é “condição mediadora das atuações 

sociais” (Antunes, 2009, p. 24) e apresenta funções significativas, tais como: poder de 

significar, de conferir sentido às coisas, de expressar esses sentidos e de mediar relações 

interpessoais envolvidas na interação social. E, assim, o texto é concebido como 



materialização da linguagem no ato da interação verbal. A dimensão comunicativa da 

língua, materializada no texto, exige a compreensão de que na interação entre sujeitos, 

há a existência de estratégias convencionais para atingir determinados objetivos e, dessa 

maneira, faz-se comum reconhecer que, nos atos de fala, os interlocutores buscam certo 

tipo de enunciado ou de texto que funcione em determinada situação. No convívio entre 

os indivíduos, essas formas passam a ser identificadas como padrões comunicativos e, 

dessa maneira, 

[...] podemos antecipar melhor quais serão as reações das pessoas se 
seguimos essas formas padronizadas e reconhecíveis. Tais padrões se 
reforçam mutuamente. As formas de comunicação reconhecíveis e auto-
reforçadas emergem como gêneros. (Bazermam, 2005, p. 29) 

Bakhtin (2003, p. 282) considera que “a vontade discursiva do falante se realiza 

antes de tudo na escolha de um certo gênero de discurso”. Para tanto, faz-se necessário 

apontar que essa escolha é determinada, ainda, segundo o mesmo autor, pela (1) 

especificidade de um dado campo da comunicação discursiva, (2) por considerações 

semântico-objetais, (3) pela situação concreta de comunicação discursiva, (4) pela 

composição pessoal de seus participantes, etc . Nesse sentido, vale considerar que esses 

fatores que formalizam a existência do enunciado devem ser hierarquizados, isto é, 

devem ser colocados em ordem de condição para essa existência, haja vista as seguintes 

considerações: 

[...] cada enunciado se caracteriza, antes de tudo, por um determinado 
conteúdo semântico-objetal. A escolha dos meios lingüísticos e dos 
gêneros do discurso é determinada, antes de tudo, pelas tarefas (pela 
idéia) do sujeito do discurso (ou autor) centradas no objeto e no sentido. 
É o primeiro momento do enunciado que determina as suas 
peculiaridades estilístico-composicionais. (Bakhtin, 2003, p. 289). 
 

A tarefa do sujeito do discurso em declarar seu enunciado pode se materializar 

em forma textual e essa, por sua vez, tipifica-se em gêneros textuais capazes de 

representar como os seres humanos dão forma às atividades sociais. Vale considerar que 

os gêneros textuais expressam formas de vida, modo de ser. São condições para ação 

social e “moldam os pensamentos que formamos e as comunicações através das quais 

interagimos”. (Bazerman, 2006. p. 23).  

Esse entendimento sobre gêneros textuais proporciona condição para 

considerarmos o estudo dos gêneros com algo consideravelmente relevante para 

qualquer discussão hoje pautada na produção textual, tanto no que diz respeito a 



avaliação das práticas de escrita em sala de aula quanto em exames nacionais como o 

ENEM.  

A escolha de uso de um determinado gênero está relacionada a fatores 

vinculados às condições de comunicações e aos seus propósitos de tal forma que, ao 

compreendermos o que acontece com o gênero, porque o gênero é o que é, percebemos 

os múltipos intervenientes sociais com os quais nossos enunciados precisam se 

relacionar para terem significado. De acordo com esse entendimento, não se pode 

considerar a comunicação verbal desvinculada de algum gênero, isso porque parte-se do 

princípio de que as manifestações verbais se dão por meio de textos realizados por 

algum gênero. Daí, segundo Marcuschi ( 2008), “[...] a centralidade da noção de gênero 

textual no trato sociointerativo da produção lingüística”. Para melhor esclarecimento do 

que se entende, conceitualmente, por gênero textual, cabe apontar que são 

[...] os textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam 
padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições 
funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados 
na integração de forças históricas, sociais, institucionais e técnicas. 
(Marcuschi, 2008, p. 155) 

É importante destacar que consideramos que a concepção de gênero se 

diferencia do conceito de tipo textual, que, segundo o mesmo autor,  

[...] designa uma espécie de construção teórica [...] definida pela natureza 
lingüística de sua composição {aspectos lexicais, sintáticos, tempos 
verbais, relações lógicas, estilo}. O tipo caracteriza-se muito mais como 
sequências lingüísticas do que como textos materializados; a rigor, são 
modos textuais. 

 

Por todas essas observações, consideram-se os gêneros entidades comunicativas, 

e pode-se dizer que os gêneros são, segundo Marcuschi (2008), entidades: dinâmicas, 

históricas, sociais, situadas, comunicativas, orientadas para fins específicos, ligadas a 

determinadas comunidades discursivas, recorrentes e estabilizadas em formatos mais ou 

menos claros.  

Com base nesse referencial, investigamos até que ponto a prova do ENEM como 

política de avaliação da prática de escrita do aluno do Ensino Médio se aproxima dessas 

considerações que fazem parte das próprias diretrizes oficiais para o ensino da língua e 

também das discussões acadêmicas no contexto dos estudos sobre a metodologia de 

ensino da língua portuguesa. 

 

A metodologia utilizada na pesquisa 



 

 Tendo em vista os objetivos da pesquisa, realizamos uma pesquisa documental 

por entender que esse tipo de investigação faz uso de métodos e técnicas que permitem 

apreensão, compreensão e análise de documentos dos mais variados tipos (MOREIRA; 

CALEFFE, 2008). Dessa maneira, textos normativos (leis, decretos, portaria), provas de 

redação aplicadas no ENEM no período de 1998 a 2009, bem como Planilhas de 

Critérios de Correção das redações, matrizes de habilidades e competências, cartilhas do 

inscrito, documento base do Exame dos respectivos anos e documentos oficiais de 

orientação para a organização do trabalho de ensino da língua materna no Ensino 

Médio, foram tomados como fontes capazes de fornecer informações adequadas para 

compreensão do que se pretendeu investigar.  

A coleta das fontes documentais se efetivou no site do MEC, especialmente do 

INEP (Instituto de Estudos Pedagógicos) e em jornais e revistas. Inicialmente, 

procedemos à coleta das fontes documentais mencionadas, em seguida, procedemos à 

leitura de todo material, descrevemos o percurso de implementação dessa política 

avaliativa no Brasil, bem como as bases teóricas e metodológicas, categorizamos as 

informações com base nos objetivos propostos e, por último, as analisamos, tomando 

como suporte os princípios teóricos citados. Os resultados estão apresentados a seguir. 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio 

 

 Em 1998, foi criado, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), entidade vinculada ao Ministério da Educação 

(MEC), o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) com o objetivo de avaliar o 

desempenho do aluno concludente da Escola básica. A participação no exame não 

possui caráter obrigatório, sendo aberto a alunos que estão concluindo ou que já 

concluíram o ensino médio em anos anteriores ao da sua aplicação. Apesar da não 

obrigatoriedade, desde a sua primeira edição, nota-se um aumento considerável do 

número de participações, que pode ser justificado por mecanismos utilizados pelo MEC 

como isenção de pagamento de inscrição aos alunos oriundos da escola pública e 



incentivo às Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e privadas para utilização do 

Exame como processo seletivo para o ingresso no ensino superior.1  

Apesar do incentivo, a utilização da nota do ENEM pelas IES vem se dando de 

forma gradual e disforme, uma vez que nem todas instituições, durante esse período, 

optaram por utilizá-la em seus processos seletivos de ingresso e as que utilizam fazem 

uso da nota do exame de forma diferenciada. Algumas adotam a nota integral do exame 

e outras somente a da prova objetiva. Nesse caso, podemos inferir que a avaliação da 

escrita do aluno do Ensino Médio realizada pelo ENEM não conseguiu ainda grande 

aceitação entre as IES. 

 É importante pontuar que o ENEM é um exame que propõe avaliar 

competências e habilidades desenvolvidas pelos alunos que finalizam o Ensino Médio. 

As competências são entendidas como “[...] ações e operações que o sujeito utiliza para 

estabelecer relações com e entre os objetos, situações, fenômenos e pessoas que deseja 

conhecer [...]” e as habilidades se referem, “[...] especificamente, ao plano do ‘saber 

fazer’” (Matrizes Curriculares de Referências do Saeb, 1998, apud BRASIL, 2005, p.7).  

O modelo de avaliação baseado em competências e habilidades utilizado no 

Exame se fundamenta em Perrenoud (1999). Esse autor, presente nos documentos 

oficiais que balizam e orientam a política educacional brasileira desde o início dos anos 

de 1990, concebe competência como a faculdade que os indivíduos possuem de acionar 

um conjunto de recursos cognitivos para agirem na solução de demandas que emergem 

de contextos culturais, profissionais e condições sociais. As competências estão 

intimamente relacionadas às habilidades, uma vez que a competência de um indivíduo 

em resolver uma determinada problemática pressupõe que ele domine certas habilidades 

necessárias para a solução do problema.   

 Nessa perspectiva, o exame privilegia a avaliação da capacidade de os alunos 

egressos do Ensino Médio resolver problemas a partir de habilidades desenvolvidas no 

processo de escolarização.  Subjacente a essa concepção de competências e habilidades 

está o entendimento de que o conhecimento é construído pelos sujeitos por meio das 

experiências vivenciadas por eles (PERRENOUD, 1999). O conhecimento construído é 

acionado pelos sujeitos quando necessitam realizar das mais simples às mais complexas 

ações. Dessa forma, para Perrenoud (1999), há ações que demandam do sujeito 

                                                           
1
 Em 1998, o ENEM teve cerca de 150 mil participantes. Em 2007, o número aumentou para cerca de 2,7 
milhões.  
 



conhecimentos mais elementares, enquanto outras, conhecimentos mais complexos. 

 De acordo com o documento intitulado Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem): fundamentação teóricometodológica, organizado, pelo INEP, em 2005, o aluno 

pode dominar determinados conhecimentos e não ser capaz de demonstrá-los em 

situações de avaliação. Por isso, se faz necessário um instrumento de avaliação que dê 

conta de explorar formas avaliativas que possibilitem com que os conhecimentos 

dominados pelos alunos emirjam, valorizando o saber fazer de cada um. O 

procedimento que tem sido considerado adequado para isso pela política educacional 

brasileira é um instrumento que avalia as competências pessoais, articulando o 

conhecimento que é explícito no conjunto de disciplinas que compõem o currículo 

escolar e os conhecimentos que subjazem a elas a partir das experiências de cada um.  

 Nessa direção, o ENEM vem avaliando se os alunos concludentes ou em fase de 

conclusão do ENEM são capazes de 1)  Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e 

fazer uso das linguagens matemática, artística e científica; 2) Construir e aplicar 

conceitos das várias áreas do conhecimento para a compreensão de fenômenos naturais, 

de processos histórico-geográficos, da produção tecnológica e das manifestações 

artísticas; 3) Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 

representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema; 

4) Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos 

disponíveis em situações concretas, para construir argumentação consistente; 5)  

Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de propostas de 

intervenção solidária na realidade, respeitando os valores humanos e considerando a 

diversidade sociocultural.  

 

A prova de redação 

 

 Pelas orientações passadas por meio do site do INEP e de cartilhas aos alunos, 

podemos constatar que as cinco competências avaliadas na prova objetiva são adaptadas 

à prova de redação. As provas de redação em todos esses anos do ENEM seguem um 

mesmo padrão estrutural. Todas elas são constituídas de uma antologia que tem o 

propósito de contextualizar e oferecer subsídios para o desenvolvimento pelo aluno de 

um tema “de ordem política, social e cultural” que se coloca a partir de uma situação-

problema (Cartilha do aluno, 2008).  



As cinco competências que servem de base para a correção das produções 

escritas são: 1) demonstrar domínio da norma culta da língua escrita; 2) compreender a 

proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para 

desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo; 

3) Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e 

argumentos em defesa de um ponto de vista; 4) Demonstrar conhecimento dos 

mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação; e 5) Elaborar 

proposta de intervenção para o problema abordado, demonstrando respeito aos direitos 

humanos. 

Para a correção dos textos escritos, essas competências são associadas a 

habilidades, conforme exposto no seguinte quadro:2  

 
Quadro 1: Descritivo das competências e das Habilidades esperadas dos participantes do 
ENEM 
 

Competência Habilidade 

Competência I - Dominar a norma culta 
da Língua Portuguesa e fazer uso das 
linguagens matemática, artística e 
científica 

Espera-se que o participante escolha o 
registro adequado a uma situação formal 
de produção de texto escrito. Na 
avaliação, serão considerados os 
fundamentos gramaticais do texto escrito, 
refletidos na utilização da norma culta em 
aspectos como: sintaxe de concordância, 
regência e colocação; pontuação; flexão; 
ortografia; e adequação de registro 
demonstrada, no desempenho lingüístico, 
de acordo com a situação formal de 
produção exigida 

competência II- Compreender a proposta 
de redação e aplicar conceitos das várias 
áreas de conhecimento para desenvolver o 
tema, dentro dos limites estruturais do 
texto dissertativo argumentativo 

Espera-se que se tenha compreensão do 
tema que instaura uma problemática a 
respeito da qual se pede um texto escrito 
em prosa do tipo dissertativo-
argumentativo em prosa. Por meio deste 
tipo de texto, analisam-se, interpretam-se 
e relacionam-se dados, informações e 
conceitos amplos, tendo-se em vista a 
construção de uma argumentação, em 
defesa de um ponto de vista 

competência III- Selecionar, relacionar, Procura-se avaliar como o participante, 
                                                           
2
 O documento do INEP, de 2000, intitulado Enem: relatório pedagógico destaca que as cinco 
competências e as habilidades associadas a elas devem ser desenvolvidas na Educação Básica, uma vez 
que são considerados como “requisitos mínimos para que a interação social - base do exercício da 
cidadania - possa pautar-se pela autonomia, esteio das condutas nas sociedades democráticas” (BRASIL, 
2000, p.11). 
 



organizar e interpretar informações, fatos, 
opiniões e argumentos em defesa de um 
ponto de vista 

em uma situação formal de interlocução, 
seleciona, organiza, relaciona e interpreta 
os dados, informações e conceitos 
necessários para defender sua perspectiva 
sobre o tema proposto 

competência IV- Selecionar, relacionar, 
organizar e interpretar informações, fatos, 
opiniões e argumentos em defesa de um 
ponto de vista 

Avalia-se a utilização de recursos 
coesivos da modalidade escrita, com 
vistas à adequada articulação dos 
argumentos, fatos e opiniões selecionados 
para a defesa de um ponto de vista sobre o 
tema proposto. Serão considerados os 
mecanismos lingüísticos responsáveis pela 
construção da argumentação na superfície 
textual, tais como: coesão referencial; 
coesão lexical (sinônimos, hiperônimos, 
repetição, reiteração); e coesão gramatical 
(uso de conectivos, tempos verbais, 
pontuação, seqüência temporal, relações 
anafóricas, conectores intervocabulares, 
intersetenciais, interparágrafos) 

Competência V- Elaborar proposta de 
intervenção para o problema abordado, 
demonstrando respeito aos direitos 
humanos. 
 

Verifica-se como o participante indicará 
as possíveis variáveis para solucionar a 
problemática desenvolvida, quais 
propostas de intervenção apresentou, qual 
a relação destas com o projeto 
desenvolvido sobre o tema proposto e a 
qualidade destas propostas, mais genéricas 
ou específicas, tendo por base a 
solidariedade humana e o respeito à 
diversidade de pontos de vista, eixos de 
uma sociedade democrática. 

(Fonte: BRASIL. Matriz de Habilidades e Competências, 2009.) 

A redação do participante do ENEM é avaliada nessas cinco competências. Cada 

uma delas é quantificada nos seguintes níveis: insuficiente, regular, bom e excelente. 

Esses níveis correspondem às faixas de valores 2,5 - 5,0 - 7,5 - 10,0, respectivamente. A 

avaliação da escrita, no Exame, segue uma Planilha de Critérios em que a nota global da 

redação é dada pela média aritmética simples das notas atribuídas a cada uma das cinco 

competências específicas da redação.3 

                                                           
3
 Cada redação é corrigida por dois corretores, de forma independente, sem que um conheça a pontuação 
dada pelo outro. Caso haja discrepância de cinco pontos no total dos pontos atribuídos às Competências 
(para cada competência são atribuídos pontos que variam de 2,5 a 10,0) ou caso a redação seja 
simultaneamente “pontuada” e “desconsiderada” pelos dois Corretores, o texto é submetido, então, a um 
terceiro Corretor. Nesse caso, a pontuação do terceiro Corretor é soberana em relação às atribuídas pelos 
outros dois. Quando a discrepância das notas entre os dois Corretores é inferior a 5,0 (cinco) pontos, é 
atribuída à redação a média das duas notas. 
 



Vale chamar atenção para o fato de que a redação que não atende ao tema e ao 

tipo de texto (competência II) solicitados na prova é avaliada como “Fuga ao Tema” ou 

“Não é dissertação” e recebe o conceito D (desconsiderada). Até o ano de 2006, elas 

eram zeradas. As produções assinadas ou com algum tipo de identificação do 

participante são zeradas.  

Apesar de os documentos norteadores da política de ensino da língua 

referendarem o texto de diferentes gêneros como unidade básica de ensino, o que 

implica considerar a relação imbricada entre gênero e tipologia textual, a avaliação da 

escrita realizada pelo ENEM, durante os 11 anos, vem se efetivando apenas com base 

em um mesmo modo de apresentação ou de tipo de seqüencialidade: a dissertação. 

   Acreditamos que o fato de a prova de redação do ENEM priorizar a avaliação 

da escrita apenas a partir desse aspecto favorece para que os alunos sejam submetidos 

na escola apenas a práticas de escrita dessa tipologia, se distanciando das próprias 

orientações da política educacional. Assim, o trabalho com textos originados em 

variadas esferas da vida social deixa de ser levado em consideração. Não há, portanto, 

na prova de redação, valorização da diversidade textual a não ser se levarmos em conta 

a antologia de textos que acompanham o enunciado da prova de redação.  

Com relação a essa antologia, notamos que, no período de 1998 a 2009, tem 

havido uma variação quantitativa de textos e de fragmentos textuais na prova. Os únicos 

anos em que o candidato contou com apenas um fragmento textual foram os anos de 

1998 e de 2008.  

Nos demais anos, o número de textos e fragmentos variaram entre 2 e 5 por 

prova de redação. É importante destacar que, no conjunto, as propostas de redação têm 

feito uso de fragmentos de textos normativos (constituição, estatuto da criação e do 

adolescente, declarações de direitos), de música, de carta, de artigos de opiniões, de 

reportagens. Os únicos gêneros que aparecem na íntegra nas propostas são a charge, o 

cartoon e o infográfico. A tabela a seguir apresenta o quantitativo de textos que foram 

utilizados até 2009 nas antologias das provas de redação do Enem. 

 
 
 
 
 
 
 



Tabela 01: Demonstrativo dos textos motivadores na prova de redação no período de 
1998 a 2009 

 
Textos Quantidade 

Fragmento de letra de Música 03 
Cartoon 02 
Fragmento de reportagem 02 
Charge 03 
Artigo de texto normativo (legislação, estatuto, declaração) 04 
Fragmento de reportagem 03 
Trecho de livro 05 
Fragmento de página da internet 09 
Trecho de carta 02 
Fotografia 01 
Infográfico 02 
Trecho de artigo de opinião 02 
Gravura 01 
Total 39 

 
De acordo com a Tabela 1, é possível notar ainda que as provas de redação do 

exame, na antologia de textos motivadores, têm valorizado fragmentos de textos verbais 

em detrimento de textos visuais e híbridos. Dos fragmentos de textos verbais, os mais 

utilizados foram os fragmentos retirados de sites da internet, de livros e de artigos de 

textos normativos. Os textos imagéticos e híbridos são apresentados em menor 

quantidade, porém na íntegra.  

Vale destacar ainda que os textos que fazem parte da antologia que acompanha o 

enunciado da prova de redação são em sua maioria fragmentos de gêneros textuais que 

circulam em suportes como sites da internet, revistas semanais, jornais diários, livros, o 

que pode causar a impressão de que a prova de redação requer dos participantes leituras 

de diferentes suportes textuais. No entanto, constatamos que a maioria desses textos se 

reporta a algum aspecto da temática abordada no enunciado da prova de redação, dando 

a entender que possuem uma finalidade mais ilustrativa da temática do que de 

contribuição ao candidato para apresentação de pontos de vista e de sustentação de 

argumentos, como requerido no modelo de avaliação da escrita pela sequência 

dissertativa. Vale destacar que a maioria dos fragmentos não ultrapassa um parágrafo, o 

que nos faz questionar sobre a efetiva contribuição desses textos para o 

desenvolvimento da temática pelo candidato e, sobretudo, a aplicabilidade da avaliação 

das competências e das habilidades que fazem parte dos próprios critérios de correção. 



Quanto às temáticas apresentadas como proposta de escrita nas provas, 

observamos que apenas o assunto meio ambiente foi recorrente e que, em geral, as 

demais priorizaram assuntos voltados para a dimensão político-social, como pode ser 

visualizado pela Tabela 2. 

 
Tabela 2: Demonstrativo das dimensões priorizadas nas provas de redação do ENEM 
por ano, tema e assunto. 

 
Anos Temas Assuntos Dimensões 

1998 Viver e aprender Aprendizagem  Subjetiva 
1999 Cidadania e participação social Cidadania Político-Social 
2000 Direitos da criança e do 

adolescente: como enfrentar esse 
desafio nacional? 

Direitos da 
criança e do 
adolescente 

Político-social 

2001 Desenvolvimento e preservação 
ambiental: como conciliar os 
interesses em conflito? 

Meio Ambiente Político-social 

2002 O direito de votar: como fazer dessa 
conquista um meio para promover 
as transformações sociais de que o 
Brasil necessita? 

Direito ao voto Político-social 

2003 A violência na sociedade brasileira: 
como mudar as regras desse jogo? 

Violência Político-social 

2004 Como garantir a liberdade de 
informação e evitar abusos nos 
meios de comunicação? 

Liberdade de 
informação 

Político-Cultural 

2005 O trabalho infantil na realidade 
brasileira 

Trabalho infantil Político-social 

2006 O poder de transformação da leitura Leitura Cultural 
2007 O desafio de se conviver com a 

diferença 
Diferenças Político-social 

2008 Possibilidades e as limitações de 
ação para a preservação da 
Amazônia 

Meio ambiente Político-social 

2009 O indivíduo frente à ética nacional Ética Político-social 
 

Como demonstrado na Tabela 2, a avaliação da escrita no ENEM vem 

priorizando desde a sua criação a capacidade de os participantes do exame se 

posicionarem sobre temas de cunho social e político defendendo e sustentando pontos 

de vista a partir da escrita do protótipo por excelência dos gêneros escolarizados: a 

dissertação, no dizer de Rojo (1998). Nesse caso, podemos afirmar que o modelo de 

avaliação da escrita adotado pelo ENEM valoriza a produção de um gênero que não 

existe fora da escola, uma vez que “[...] é feito para a escrita, para o ensino da escrita, 

para toda a escolaridade [...]” (KOCH, 2003) 



Considerações finais 

 

Como pode ser observado, a avaliação da escrita pelo ENEM está distante de 

articular práticas sociais de linguagem e objetos escolares de ensino, pois o modelo de 

produção escrita da prova de redação possibilita que sejam avaliadas apenas a 

capacidade de o candidato  organizar uma sequência que descreve a forma de pensar do 

candidato sobre uma dada temática. Nesse caso, apesar de os princípios que 

fundamentam as orientações curriculares nacionais tanto para o Ensino Fundamental 

como para o Ensino Médio tomarem o gênero textual como unidade básica de ensino, a 

avaliação da escrita no ENEM fica circunscrita a um gênero escolar canônico na sua 

forma lingüística. Logo, a avaliação da escrita que se faz por meio da prova de redação 

não possibilita que se avaliem a capacidade dos participantes do exame de adaptarem-se 

às características do contexto e do referente, comprometendo assim a avaliação da 

capacidade discursiva dos concludentes do Ensino Médio.  

Tendo em vista essas considerações, consideramos que o movimento do MEC de 

levar as IES a utilizarem o ENEM como processo seletivo para o ingresso no Ensino 

Superior contribuirá para imprimir em todo o país a valorização de práticas de ensino e 

de avaliação da escrita que tomem o gênero na sua pura forma lingüística, perpetuando-

se, assim, práticas de ensino artificiais em que eles são estudados isolados das práticas 

sociais nas quais se constituem. 
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