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RESUMO 

Introdução: Atualmente, no Brasil, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) cobra dos 

seus candidatos a redação de um texto concernente a um tema específico pré-fixado. Como se 

sabe, a nota de uma redação é fundamental para que o avaliado consiga a média necessária à 

aprovação e à vaga no curso almejado. De posse dessa realidade, ressalta-se que tal certame 

avalia os candidatos por meio da exigência de se produzir um texto dissertativo-

argumentativo avaliado nas chamadas cinco competências necessárias à nota final. Para que 

seja bem avaliado, o aluno deve conhecer essas competências e dominá-las durante o processo 

de escrita.  Objetivo: Desenvolver no professor de Língua Portuguesa e Redação a 

capacidade de orientar seus estudantes do Ensino Médio sobre como produzir uma redação 

nota mil no 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 “Oficinas de 

redação para o aprimoramento do saber”, o qual tem como objetivo capacitar os alunos a 

redigir um texto adequado às exigências da prova de redação do ENEM. Conclusão: Não é 

fácil conseguir harmonizar todas as competências para, assim, obter uma boa nota final no 

ENEM. Isso requer o desenvolvimento adequado de técnicas de escrita e argumentação e o 

conhecimento profundo da norma culta da língua portuguesa. Ademais, exige-se um saber 

multidisciplinar, notadamente em relação à temática cobrada em cada edição da prova de 

                                                           
1
 Graduanda do curso de Letras – Português/Inglês do Centro Universitário Mário Palmério (UNIFUCAMP), 

Monte Carmelo – MG. E-mail: silvafrosimeire@hotmail.com 

 



   

 
 ANAIS DA FUCAMP, v.4, n.5, 2019                                                                           ISSN: 2448-3133 
 
 

2° SIMPÓSIO PESQUISA  

CURSO DE LETRAS - 2019 

redação.  

Para isso, é necessário que o professor execute práticas pedagógicas que desenvolvam no 

aluno a capacidade de produzir textos bons textos e demonstrar a capacidade de argumentação 

em todas as situações da vida. 
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