Escolas cariocas são as melhores no
ranking da redação do Enem 2012
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Só meninos: cenário nas salas de aula do São Bento mudará em 2015, quando colégio passará a aceitar meninas Ana
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BRASÍLIA E RIO - O tradicional Colégio São Bento, no Centro do Rio, obteve a nota média mais alta do
país na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2012. A instituição fez 810,53
pontos, na escala que vai até 1.000.
O segundo colocado no ranking nacional de redação também é do Rio. O Colégio Cruzeiro, Unidade
Centro, ficou com média 798,35. Das dez escolas com maiores notas na redação do Enem de 2012,
quatro são cariocas, todas particulares. Na sexta colocação, aparece o Colégio Santo Agostinho, Unidade
Novo Leblon, com 785,38; e, na sétima posição, o Colégio de A a Z, com 785,26 pontos. Entre as 20
primeiras colocadas, oito são do Rio.
A redação é a única prova escrita de todo o exame do MEC. Nela, o estudante deve demonstrar boa
interpretação dos textos do enunciado, análise crítica sobre o tema sugerido e apresentar uma proposta
de solução para o problema identificado. Tudo isso com clareza de argumentação e respeitando a
norma culta da Língua Portuguesa. Em 2012, o tema foi "Movimentos migratórios no Brasil no século
21". Este ano, os candidatos escreveram sobre os "Efeitos da Lei Seca no Brasil".
Segundo a supervisora pedagógica do São Bento, Maria Elisa Penna Firme Pedrosa, a redação é uma
prioridade do colégio, instituição com 155 anos de fundação, exclusiva para homens.
- Trabalhamos a produção textual desde a 1ª série do ensino fundamental. Acreditamos que a prática
age de maneira fundamental sobre a capacidade de argumentação e o desenvolvimento de um

pensamento coerente por parte dos alunos. Por isso, cuidamos para que eles sempre tenham
informações suficientes para desenvolver suas ideias - diz.
A supervisora diz que o trabalho fica ainda mais intenso a partir do ensino médio. No 1º ano, os
estudantes passam a ter uma aula semanal exclusiva de redação, em que o desempenho deles é
avaliado separadamente. No 3º ano, a carga sobe para duas aulas. Os alunos ainda frequentam oficinas
dedicadas à discussão de assuntos e aperfeiçoamento da técnica.
Já no Colégio e Curso De A a Z, que ficou em sétimo lugar geral do Brasil no ranking de redação, os
alunos têm carga horária de quatro tempos semanais dedicados à disciplina, incluindo teoria e produção
textual. De acordo com o professor de redação e diretor da escola, Bruno Rabin, a metodologia aplicada
foca menos na técnica da escrita e mais na construção da visão de mundo do aluno:
- Quando um adolescente pratica reflexões críticas e tem o que dizer, a procura pela melhor forma de
expressão é apenas uma consequência. Os alunos até brincam, dizendo que estão tendo mais aulas de
Economia, Sociologia ou Psicologia do que de aspectos formais. Nossa premissa é a de que escrever bem
significa pensar bem - define Rabin.
Para o ex-corretor do Enem em 2011 e professor de Letras na Universidade Estácio de Sá, Wander
Lourenço, o domínio da escrita é a base para todos conhecimentos. Segundo ele, a compreensão de
disciplinas como História e até Matemática pode ser prejudicada se o aluno não tiver o domínio do
idioma.
Wander, que defende a obrigatoriedade de uma prova de redação para todo concurso público, acredita
um ingressante no ensino superior com baixa proficiência na parte escrita teria poucas chances de
sucesso em sua vida acadêmica:
- É o analfabeto funcional, o sujeito que sabe ler e escrever, mas não consegue desenvolver o raciocínio.
A partir do momento que você domina a escrita, isso amplia suas perspectivas intelectuais e você
consegue desenvolver melhor suas ideias - explica Lourenço.
Rede pública
Apenas uma das dez escolas com médias mais altas na redação é pública: o Colégio de Aplicação do CE
da Universidade Federal de Pernambuco, com média 772,40.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação
responsável pelo Enem, divulgou nesta terça-feira tabela com as notas de 11.239 escolas públicas e
privadas no Enem de 2012. O Inep não atribuiu resultado a 14,5 mil colégios onde menos da metade dos
alunos não fizeram as provas ou onde o número total de participantes do 3.º ano do ensino médio no
Enem de 2012 foi inferior a dez.
Veja, abaixo, as 20 escolas com as melhores notas na prova de redação.
1º - Colégio São Bento (RJ)
2º - Colégio Cruzeiro-Centro (RJ)
3º - Colégio Hélyos (BA)
4º - Colégio Elite Vale do Aço (MG)
5º - Colégio Lerote (PI)
6º - Colégio Santo Agostinho - Unidade Novo Leblon (RJ)

7º - Colégio de A a Z (RJ)
8º - Colégio Magnum Agostiniano Nova Floresta (MG)
9º - CEV Colégio Unidade Jockey (PI)
10º - Colégio de Aplicação da UFPE (PE)
11º - Centro Educacional Espaço Integrado (RJ)
12º - Instituto Presbiteriano Gammon (MG)
13º - Laviniense Ensino Integrado (AM)
14º - Centro de Ensino Integrado (MG)
15º - Colégio Santo Agostinho (RJ)
16º - Escola Modelar Cambaúba (RJ)
17º - Colégio de Aplicação da UFV (MG)
18º - Colégio Bernoulli - Unidade Lourdes (MG)
19º - Recanto Infantil Imaculada Conceição (RJ)
20º - Colégio Embraer Juarez Wanderley (SP)
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