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RESUMO 

Introdução: É de suma importância saber usar corretamente a norma culta em diferentes 

estágios da vida. O modo como se fala revela, muitas vezes, a personalidade do indivíduo, o 

seu nível cultural e a bagagem de conhecimento que ele adquiriu ao longo da vida escolar. 

Saber se comunicar bem é de primordial importância para que se tenha um bom 

desenvolvimento profissional. Assim, este trabalho é importante, no sentido de que ele servirá 

de base de pesquisa tanto para professores quanto para alunos que desejam conhecer um 

pouco mais acerca das exigências de correção da competência 1 da redação do ENEM 

(Exame Nacional do Ensino Médio).  Objetivo: Desenvolver nos professores de Língua 

Portuguesa a capacidade de ensinar a norma culta e a estrutura sintática, fatores necessários 

para uma boa avaliação na competência 1 da redação do ENEM. Metodologia: As 

metodologias utilizadas foram a pesquisa bibliográfica e a pedagogia de projetos. Resultados 

e discussão: Para cumprir o objetivo proposto e dentro da perspectiva da pedagogia de 

projetos, as autoras sugerem o projeto intitulado “Gramática viva no meio de nós”, o qual tem 

como objetivo fazer com que os alunos do 3º ano do Ensino Médio consigam desenvolver 

uma boa redação no Exame Nacional do Ensino Médio, principalmente, por meio do domínio 

da norma culta e da estrutura sintática. Conclusão: É fundamental às escolas que 

desenvolvam em seus estudantes o conhecimento da linguagem de prestígio urbano, ou a 
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norma culta, 

já que ela é motivo de avaliação em inúmeros processos seletivos, como, por exemplo, no 

ENEM. 
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