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INTRODU くA0 

J h豆  algum tempo, quando comecd a ensinar reda9瓦o no Ensino Md盛q 

preocupava-me com o tipo de texto que os alunos estavam habituados a escrever, ou 

esperavam qie lhes fosse ensinado nesse nivel de ensino. E o maior o可etivo dos 

estudantes era o vestibular, invariavelmente, a pergunta se repetia: como fao uma 

reda o que tire boa nota no concurso? Parecia que todos os caminhos deveriam levar 

a um i'i血co tipo de texto, impossibilitando qualquer tentativa de escrever que no釦sse 

coni vistas a passar no vestibular. Assim, ao decifio de ensinar reda o somou-se ainda 

outro: ensinar redaao山vestibular. 

A dedica o dos alunos lia fase final do Ensino Medio somada aos 

conhecimentos gramaticais ja adquiridos resultava na apresenta9ao de textos 

foi'malmente bem escritos, mas que n豆o despertavam nenhum interesse. De fato. eram 

textos que ao t6nnino da leitura nao era possivel lembrar do que estavam tratando. 

Todas as reda6es pareciam ser escrita.s pelo mesmo aluno. ou. o que era pior. sugeriam 

a possibilidade de que todos pensassem da mesma 釦nua sobre os assuntos propostos 

como tema. Como as duas co可ecturas eram praticamente impossiveis, os textos dos 

meus alunos deveriam estar refletindo unia tendncia de a mbito bem maior do ciue o 

universo em que estavam inseridos,. a escola em que estudavam, e remetiam 良  escoh 

como institui恒o. 

Nao se pode deixar de lado o importante paぎI desempenhado pela escoね nesse 

processo de aquisi9ao da modalidade escrita.E na escola que o aluno aprende que 
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escrever bem seria aproximar-se de modelos pr-estabelecidos. o que exclui qualquer 

tipo de pess oa1i""4' "a - rodu9豆o de um texto. Na escola no se discute e muito menos 

se escreve sobre conflitos, fracassos, abandonos. O aluno aprende que no deve 

problematizar a existncia, que existem assuntos sobre os quais no deve falar; afinal, 

os temas das reda6es sえo sempre sobre assuntos distantes. Ainda que escreva sobre as 

suas frias, o aluno dificilmente se demorar a refletir sobre os acontecimentos 

relatados, lin慮a~se, isto sinlっ a listar atividades. I預  um aprendizado de no 

envolvimento, de falsifica o das emo96es e conseqentemente 山  no reflexo sobre a 

prpria histria. 

Apartados dos conflitos e da reflexo, meus alunos escreviam sem intenao de 

instigar a discussao, escreviam apenas porque a professora havia mandado.. Nao6 de 

estranhar, portanto, que seus textos resultassem em uma justaposi9o de frases feitas e 

id6ias soltas. 

O texto assim descrito constituia-se em um falso dilogo privado entre meus 

alunos e eu, j que o professor no6 verdadeiramente um leitor, mas sim um avaliador. 

A argumenta9きo dos alunos alicer9ava-se em artificios ciりa finalidade era impressionarー  

me quanto a quantidade de informa96es demonstradas; a verdadeira inten9ao n五o era 

estabelecer uma interaao com um possvel leitor, mas ter reconhecida sua tarefa 

escolar. Assim, o texto acabava sendo um coiりunto de divaga うes centradas apenas no 

umverso do autor. 

Acredito que no cerne do problema esteja a escola que 可udou a construir uma 

imagem da lingua escrita como formalidade, de que resultou o treinamento para 

escrever na escola e fora dela. Coa噂uvante do formalismo escolar, h a generalizada 

tendncia da cultura oficial para a ri夢dez estrutural, acrescida da excessiva valoriza9o 

atribuida a gramtica no que se refere lingua escrita 

Os alunos dedicavam-se a aprender a escrever a grafia correta das palavras 

acreditando que somente esse conhecimento seria suficiente para escreverem um texto 

Era preciso. portanto. mostrar-lhes qIle seus textos no eram bon& ainda que poucas 
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fossem as deficincias gramaticais e ortograicas assinaladas. Para os aiunos., a lingua 
escrita 6 ellcarQA)como capaz de si ’ハ●’r 

~'" por si s6, em nada semelhante え  lngua 
falada no dia a dia capaz de produzir todos os sentidos desejados, O texto escrito em 

sala de aula, para a escola, no pretende incluir-se na discusso do mundo real sobre o 

tema em questo; tem seu fim determinado no prprio momento da escrita: no nasceu 

para significar, para somar-se a uma discussをo, para dizer da forma como seu autor 

encara o mundo. Na verdade, passa 良  margem do dilogo com outros textos do mundo 

ld fora. Assim eram, p0縄as reda6es&meus alunos 

Quando trabalhei como corretora das reda うes do vestibular da UFRGS em 

1998 enstatei que as reda9うes melhores classificadas no concurso vestibular no 

estavam to distantes do que a escola entronizou como uma reda o escolar 

formaimente boa.Quer dizer: as reda うes dos meus alunos eram semelhantes s 
reda96es avaliadas no vestibular. 

	

E coIllo eraIll e sses texto? Dar.J_ %J.tL ttLi 	 respolldera essa pergunta.. em um primeiro, 

momento, selecionei as trinta reda6es melhores classificadas no vestibular de 1997 e 

1998・ Uma. anlise preliminar mostrou que os sessenta textos apresentavam um aspecto 

formal bastante semelhante: a aparncia de reda o nota dez encobria textos pobres em 

contebdo. 

Analisando as reda6es de vestibular melhores classificadas, alguns 

questionamentos surgiram: Quais as qualidades que foram notadas nessas reda96es? 

Quais seu defeitos que passaram despercebidos pelo avaliador? Como拓i construida a 

imagem do texto de vestibular? Quai o papei do Ensino Medio 'lo ensino da reda9o? 
Como sえo avaliados esses textos7 Enfim essa disserta9豆o se prop6e a uma analise que 

	

possa respくmder aseguinte I.Ipossa respoiii . 5 	1ptese: 

"A reda車o nota dez e nota dez em aparencia mas nao em conteudo." 
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Em sntese, a pergunta decorrente dessa tese leva-nos a mesma indaga9ao com 

quemにiei essa discuss数）ー que6 , na verdade, a pergunta dos alunos 一 o que faz com 

que uma redaao receba nota dez no concurso vestibular? 

O camin鍬Hra9adopara responder a essa pergunta passar por trs capitulostL 

O primeiro captulo come9ar a discutir a questo situando essa pergunta 

his+or"a"ellte. XTenhum acontecimento se dd isoladamente, muito menos o vestibular. i%C4.LL1LL. 

ciuc mobiliza em torno de si alunos, professores, escolas e universidades, O poder 

seletivo que o concurso foi alcan9ando ao longo dos anos aponta para sua crescente 

import言ncia no cenrio educacional brasileiro, ligando-o ao Ensino Mdio, que o 

precede, e a universidade, que o sucede. Entretanto, algumas modifica96es foram sendo 

incorporadas ao vestibular, capazes de alterar as atribui戸es de seu carter seletivo, 

entre elas, a inclusao da prova de reda o. 

Com a presen9a da prova de reda 三o, outro problema su博U: a avaliaao. A 

elabora o dos instrumentos de corre9えo, a dificuldade de estabelecer crit6rios claros e 

画etivos s五o algumas das polemicas que expressam a dificuldade de avaliar a reda9o 

de vestibular. 

O segundo capitulo dever豆  traar um panorama da tr可et6ria da prova de 

reda 三o na UFRGS. A anlise A◇s paradiglllas adotados 1esAe 1978 at6 'JIS.J 1Jl1 4'.41L& .&%&'.JtC4%h,J 

demonstra as mudan9as ocorridas e a capacidade discriminatria do 立  ltimo modelo. A 

escolha do tema tamb'm sofreu sigthfi cativa mtidan9a ao longo dos anos: passou a 

propor a discusso de assuntos mais prximos ao vestibulado. 

O terceiro e 豆  ltimo capitulo se detera na anlise das reda96es que formam o 

corpus dessa pesquisa. O material e composto pelas mais bem classificadas reda96es do 

ano de 1997 e de 1998. 0 recorte para anえlise ateve-se s dez primeiras classificadas de 

cada ano que sero submetidasえ  anlise説uz do paradigma山corre夢o atual 

Essa analise pretende apontar os problemas que as reda6es nota dez apresentam 

e que sミo desconsiderados pelo avaliador: pretende, ainda, apresentar quais os 
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procedimentos capazes de desviar seu olhar das deficiencias apresentadas pelos textos 

O resultado dessa anlise ser, em sntese, o desvendamento山 que as reda5es nota 

dez sao apenas formalmente nota dez, ja que apresentam problemas de estrutura e 

conteIido capazes de desqualific-las. 

As principais deficiencias desses textos concentram-se em sua pouca capacidade 

argumentativa. cuja manifestaao traz consigo a falta de lllll ponto de vista autnomo 

que s可a capaz山Se afastar de uma mera parfrase do tema. 



1.UM POUCO DE HIST6RIA 

Pensar em reda 三o de vestibular implica, necessariamente, considerar que esse 

tipo de texto nasceu atrelado a determinadas circunst含ncias e com um fim especifico 

O momento hist6rico e poltico cm que a reda o volta ao concurso e os prop6sitos a 

que eia vem atender, ainda que esclare9am alguns pontos sobre a questo, deixam 

outros a descoberto. N豆o se pode esquecer que a reda弾o cumpre um papel seletivo 

inserido em um processo maior que' o vestibular. Este, detentor do poder de abrir as 

portas ao ensino superior, exerce grande presso sobre o Ensino M6噂o, que, por sua 

vez, deve ser capaz de preparar os alunos para entrarem na universidade. 

N瓦o ha. portanto. como tratar da redaao de vestibular, sem entender a 

intrincada rela o que Se. estabeleceu entre a universidade, o vestibular e o Ensino 

M6dio. A submissao deste ao ensino superior tem a ver com a valoriza o que a 

sociedade brasileira atribui ao curso superior. resultando na pouca importancia ao 

grau dc ens血o que o prece女． Dessa maneira.d importante verificar o que representa 

a universidade no sistema de ensino do Brasil. 

Depois da iiidepcndncia, dois setores de ensino foram formados: o estatal e o 

particular. O novo Estado ditava as normas somente para o ensino por ele ministrado 

e deIxava o particular por conta pr6pria. Durante o perodo regencial (1831一1840), 

com a inten o de aumentar a capacidade de controle do Estado, o setor estatal de 

ensino foi dividido em duas esferas: a nacional e a provincial. A esfera nacional 

abrangia as escolas que ministravam ensino primirio e medio no municipio da corte e 
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o superior em todo o Pas; a esfera provinciaL as escolas que tratavam do ensino 

primrio e mdio nas provncias 

A esfera nacional tinha o poder de conferir titulos acad6micos vdlidos em todo 

o Pais. Dai que todo o aluno que cursasse o ensino secunddrio da esfera nacional 

poderia ingressar em qualquer escola de grau superior, enquanto os provenientes das 

escolas da esfera provincial eram obrigados a prestar exames de habilita9ao junto 

良quelas escolas. De resto, embora o Estado controlasse diretamente apenas o ensino 

superior, indiretamente estendia seu poder a esfera provincial e a todo o setor 

particular, pois todas as escolas secundrias desejavam preparar seus alunos para o 

ingresso no curso superior. Eis ai a forma eficaz 山 controlar o ensino do setor 

privado. 

Segundo Cunha (1980), a manuten きo do monop6lio do ensino superior pelo 

setor estataL esfera nacional, consistia na manuten9をo dos privilegios profissionais 

representados pela concesso de diplomas juridicamente vlidos. Essa era a raz豆o das 

restri96es impostas. Cunha (1980:85) afirma que 

"O Estado detinha o monop6lio da prmagdo da fora de 
trabalho habilitada para o desempenho de certas profiss6es, con/brine 
certas doutrinas e Prticas. e garantia os interesses de Poder, remuneraぐく1o 
e prestgio de certos grupos corporati vos. Essa era a razo por que o 
Estado ndo liberava o ensino superior にapaz de dstrめuir privilgioり aos 
partcuルres.Mesmo que ndo se pr可bssassem doutrinas estranhas e 
adotassem Pn加cas ilegi加nas ou menos Va勿rizadas, o aumento do n丘mero 
de dlPbma‘わs poderia produzir, pela diminui9do da raridade,a perda db 
valor intrnseco do dりyioma, em termos de poder, prestgio e remunera戸o, 
Para os grupos coyPorativos compostos Por加虜vi duos oガundos das classes 
dominantes ou cooPtados Por elas e interligados com os niveis mais 
elevados da bwーく）cmcja do EsI乙ldくフ‘" 

No entanto, essa situa 気o e alterada com a proclama9ao da Repblica e com o 

surgimento das escolas supei加:res livres, nao dependentes do Estado, que eram 

dirigidas por particulares. Como consequ己ncia. uma maior facilita9o do ingresso ao 
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ensino superior come9ou a ocorrer. Era justamente o que a sociedade da 6 poca 

necessitava: o aumen加da島奪a de trabalho くlotada de alta escolaridade. 

N豆o podemos esquecer que esse perodo. que vai da proclama えo da 

Rep丘blica, em 1S89, 'te a re "9o dc 1930,e marcado, entre outros fatos, pela(V - V.FL4 

consolidaao da classe latifundi言ria e da jovem burguesia industrial, ameaada pelo 

crescente nmero de operrios organizados. 

Durante a repblica velha, os grupos ascendentes eram compostos por 

individuos provenientes das classes trabalhadoras, que buscavam n trabalho 

burocrtico uma alternativa para flu師das ocupa6es manuais, estigmatizadas como 

sendo prprias de escravos. Na verdade, al6m dos brasileiros de origem mais pobre, os 

imigrantes europeus tambdm visuali7rarn nessas tarefas de reparti9三o, das lojas e dos 

escrit6rios urna alternativa ao trabalho mal remunerado na colheita de caf. Al6m 

disso, fugir ao estigma do trabalho manual, representava afastar-se da condi9ao 

proletria.D誠， portanto, o aumento da procura de educaao escolar. Todos 

necessitavam de escolarizaao: os latifimdidrios queriam filhos doutores que 

garantissem o prestigio familiar e atenuassem possveis falncias; os colonos e os 

trabalhadores urbanos queriam鉛hos com ocupa9えo burocrtica. 

A press瓦o exercida. por esses jovens na busca pelo diploma fez com que o 

ingresso nas escolas superiores ficasse cada vez mais facilitado'. Com a expansao e 

facilitaao do ensino superior, os diplomas tendiam a perder a raridade e a deixar de 

ser um instrumento de discrimina9巨o social. Era necess自rio, portanto, tomar alguma 

medida para conter essa situa弾o. Vem dai a introdu9五o dos exames vestibulares nas 

escolas superiores corno uma tentativa de restabelecer a posi9きo por elas ocupada 

1.1. 0 vestibular como mecanismo de contenao 

Voltarei a esse assunto quando tratar do Vestibular 
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At a chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro, o ensino secundrio 

funcionava em alguns seminrios sem possuir um currculo estabelecido e 

seriado.Com  a cria 乞o das escolas superiores, coube s escolas responsveis pelo 

ensino secundrio a tarefa de preparar o aluno para seguir os estudos e verificar a 

eficdcia do aprendizado. Assim surgiram os exames preparat6rios. 

A cria.o, em l837, do Col博o Pedro II para ministrar o ensino secundrio 

abriu urna outra 誠a de acesso ao ensino superior, alm dos exames preparatrios. 

Como o colgio era administrado pela esfera nacional, seus alunos poderiam 

matricular-se em qnalquer escola superior do Imprio sem necessidade de prestar 

exame. 

At6 a 立  ltima dcada do s6culo XIX, os exames preparat6rios sofreram 

transfomia6es. Deixaram血 ser realizados unicamente nas escolas superiores nas 

qua飴 os estudantes desejassem ingressar e passaram a ser feitos tambm no Rio de 

Janeiro e, posterionnente, no Colgio Da1ro U. O prazo de validade do certificado dei 1..&iLo ii. 

aprovaao foi estendida para dois anos e, depois de 1877. ganharam validade 

permanente. Ao mesmo tempo. os exames passaram a ser parcelados, permitindo ao 

aluno prestar exame de algumas matrias em um ano e de outras, no seguinte. 

Todas essas transforma96es acabaram por facilitar o 加gresso nas escolas 

superiores, chegando a uma situa 乞o tal que os exames preparatrios ja no serviam 

para verificar se o aluno era capaz de seguir os estudos. Ao que parece, a solu95o foi 

encontrada por Rui Barbosa. 

五 no final do Imp6rio. em 1889. Rui Barbosa propunha a substitui9乞o dos 

exames parcelados pelo exame b nico de madureza. Entretanto, foi somente no ano 

seguinte, junto com o novo regulamento para o ensino primrio e secunddrio. 

eiめorado por B画amin Constant, que os estudantes seriam submetidos ao exame de 

madureza. Prestado na ltima srie, esse exame permitia que os alunos aprovados 

pudessem se matricular, sem outras provas, em qualquer escola superior do pais. A 

bnica exigencia たita aos col6gios organizados pelos governos estaduais era que 
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adotassem curriculos semelhantes ao do Ginsio Nacional (antigo Pedro II) 

Contrariamente, os alunos das escolas particulares deveriam prestar exame nas 
escolas oficiais. 

Ao que parece, as medidis deflagradas com o intuito de controlar o ingresso no 

ensino superior funcionaram de maneira oposta. Benjamin Constant, al6m de alargar 
os canais de acesso a esse nivel山 estudo, criou condi96es legais para que as escolas 

superiores particulares expedissem diplomas, criando, dessa forma, uma enorme 

facilita をo de acesso ao ensino superior. Concretamente, o exame de madureza foi 

sendo adiado e acabou por ser extinto. 

Na tentativa de conter a invasao do ensino superior por candidatos inabilitados, 

cm 1910 desencadeou-se uma reforma geral do ensino secundrio e superior em todo 

o pas. O entao presidente da Rep立blica, Marechal Hermes da Fonseca, promulgou a 

Lei Organica do Ensino Superior e do Fundamental na Rep立blica. O decreto retirava 
o声V LL 夢o do Colgio Pedro II de garantir matrcula a seus alunos em qualquer 

escola superior e instituiu os exames de admiss言o que deveriam constar de uma 

prova oral sobre 血guas e ciencias. bem como 山  uma prova escrita de 
conhecimentos. 

Segundo o \jjjstro do Interior Rivadvja Corr.a, redator da reforma, as 

altera6es se justificavam pela notria falta de preparo dos estudantes provenientes do 

ensino secundrio. Cunha (1980:164) citando a exposi9乞o de motivos lei orgえnica, 

diz que Rivadvia Corra afirniava estar amparando "esquecidos compromissos 

republicanos ",que apregoavam a liberdade profissional 

"Foi sempi-c um anelo da burguesia a aristocratizagd o Pe玩  
titubs; perdidas as prnadas das condecora9うes e dos outros ornatos da 
戸daなuza medeval, o twb acadmico tran求フrinou-se no sonho dourado de 
quase 加das asfamlias brasileiras. Os resultados pram α avalanche de 
maか'Cu伽s nos cursos superiores e imensas levas anuais de doutores e 
bacharls. ”沢elatrio do Ministro do interior Rivadvia Corr'a, de 19] 0, 
apud Clmha!980ゾ64) 
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Outra determina9ao da lei org含nica dizia respeito a s escolas superiores criadas 

叫os estados e por particulares. A partir da vigncia do Decreto 8.659/1911, esses 

estabelecimentos deixaram de sofrer qualquer fiscaliza9o por parte do governo 

federal, e os curriculos passaram a ser organizados de acordo com as determina6es 

do pr如rio corpo docente da cada escola. 

A cria喪o do exame de admisso e a autonomia das escolas superiores 

surgiram como tentativas de solucionar os "males", citados por Rivadvja Cor餌  
causados pela crescente expanso do ensino superior. Entretanto, o resultado foi bem 

outro・  Corn a aboli夢o do controle sobre o ensino, conseqentemente sobre os titulosフ  
os diplomas perderam a raridade, dada a魚cilidade de sua obtenao. Corn tarnanha 

facilita 豆o., come9aram a surgir questionamentos quanto え  eficcia da. sele9ao para 

indicar os individuos dotados da forma 豆o necess言ria para acompanhar o nvel 

superior de ensino・ Desse modo, as resistncias え livreーdiploma9えo partiram de todos 

os lados. 

Com a Reforma Carlos Maxirniliano. de 1915, durante o governo de 

Venceslau Brs, os exames 血 admisso passaram a ser denominados exames 

vestibulares. Alem da aprova弾o no Vestibular, havia a necessidade de o candidato 

apresentar certificado de aprova9乞o em todas as matrias constantes do curriculo do 

Ginsio Nacional (Ccl鶴io Pedro II), o que, de certa私nna, diferenciava os exames 

vestibulares dos exames at ent言o conhecidos. A exigencia do certificado do ensino 

secund貞rio passou a ser um controle adicional sobre o acesso s escolas superiores 

Outra reforma ainda ocorreu antes do trmino da Primeira Republica. Os 

quinze anos seguintes, cuhuinando com a Revolu9o de 1930, foram marcados por 

profl.inda insatisf的ao popular e grave crise econmica e poltica. O governo de Artur 

Bernardes (1922-26) transcorreu inteiramente sob estado de sitio. em meio a 

constantes a事a96es e revoltas polticas. Para conter as inquieta96es sociais, come9ou 

a ser criada toda urna Ic師la弾o repressiva. conjuntamente com a nova reforma do 

ensino secundrio e superior: a Reforma Rocha Vaz de 1925 
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A partir da nova reforma., o vestibular passou a ter carter classificat6rio, ou 

seja, para ingressar em qualquer escola superior n豆o bastava apenas a aprova をo no 

exame, era necessdrio classificar-se dentro do nmero de vagas disponiveis. Na 

prdtica, a reforma pretendia evitar o congestionamento em alguns cursos muito 

procurados, direcionando os alunos para outros de menor procura, idia precursora 

que seria retomada em 1968, com a introdu9乞o dos vestibulares classificatrios. 

Cunha (1980:171) sintetiza muito bem essa印oca: 

"O carter seletivo/discriminaめrio dos exames yes励ulares so)シeu 
aperfeioamento. Pelo regime de 191エ no havia limites num'ricos para 
admiss1o numa faculdade qua勺uer. Todos os estudantes que fossem 
aprovados tinham虜reitod matricuk. 

且 reforma de 1925 estabekcia o dever do dretor de cada faculdade 
fixaron妥mero de vaga&a cada ano. Em conseq泥ncia, os estudantes 
aprovados eram matriclぬdos por ordem de classficaFdo, α尼 estarem 
completas as vagas. Os demais no teriam direitod matrcula, no ano em 
畔e Presfaram os exames e nくフS demm& a menos 9Uq novamente 
examinados, obtivessem classがcaFdo. O o勿etivo dessa medida, confbrme 
α exposi9'o de motivos do Ministro do Interior: era dar maior eficidncia 
ao ensino Pek 虜minuiタ o do n2mero de es加dantes, em certos cursos, e 
conduzir os es加dantes para cursos menos procurados 

A reforma Rocha Vaz veio, assim, comPMar a trajeめria de 
conten o do fluxo db passagem‘わ ensino secundrio para o superior, 
in tens夢cado desde加s do Imperio e acelerado nas duas primeiras 
dcadas do regime republicano. O movimento contenedorpl iniciado pela 
introdu o dos exames vesti bulares ('exame de admissdo), em lタlL 
ape雄i9oado pela exigdncia de certificados de conclusdo do ensino 
secundrio, emjタ万， e buriladoPe加房nita9do de vagas e a introduタdo 
do critrio class夢catrio, em 1925." 

Embora a poltica educacional autoritria tenha suas origens nos anos vinte, a 

era Vargas (1930 a 1945) acirrou ainda mais a repress豆o s idias educacionais 

liberais・  Esse regime autoritrio come9a, por essa d poca, a atingir o ensino superior 

Francisco Campos, primeiro ministro da educa9哀o, elaborou o Estatuto das 

Univei 	sidades Brasileiras, vigente por ti血ta anos. 
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Por conta do autoritarismo dos anos 30.. a partir de 1937 o Ministrio da. 

Educa9豆o e Sade passou a regular os vestibulares atravs de circulares e portarias. A 

centraliza 乞o administrativa estabelecida durante o Estado Novo (1937-45) 

continuou a comandar a educa車o brasileira mesmo aps 1945, pois 釦iaindao 

Governo de Eurico Gaspar Dutra, em 1947, que autorizou a realizaao dos 

vestibulares em todos os estabelecimentos de ensino. 

Durante o Estado Novo, a Re知lnia Gustavo Capanema, de 1942, trouxe 

grandes modifica6es para a legisl衿 o educacional, na medida em que alterou a 

estrutura do ensino mdio, cuja fmalidade passou a ser "dar preparaタdo intelectual 

geral que possa servir de base a estudos mais elevados de prmagd o especial" 

"rt・ lgitem み・ Para poder ingessar em qualquer curso superior, o estudante deveria 

prestar exames de licen9a, o que, em outras palavras, significa dizer que havia um 

exame de sada do ensino m6dio, O mais importante. por6m.. 6 o fato de que a 

estrutura de ensino proposta por Capanema ・ a divis豆o do ensino mdio em dois 

ciclos: o clssico e o cientfico ・ foi responsvel pela visをo dualista que acompanhou 

por tantos anos o ensino medio. O direcionamento para a rea de filosofia e letras 

antigas (curso clssico) ou para o maior aprofundamento das cincias (curso 

cientfico) funcionava como uma precoce escolha profissional. De todo modo, essa 

op9o ao fim de quatro anos do ensino mdio seria mais tarde combatida com a 

introdu9ao do vestibular unificado, em 1968. 

A ingerncia do Poder Federal continuou atravs da Diretoria do Ensino 

Superior, que definia as normas para a realiza弾o dos concursos vestibulares (Portaria 

87/49). Somente em 1961 d que a L.D.B. ー  Lei de Diretrizes e Bases da. Educaao 

Nacional - concedeu autonomia didtica aos estabelecimentos de ensino; 

possibilitando, inclusive, que selecionassem e classificassem os candidatos. J na 

dcada de quarenta come9aram a surgir problemas (excesso de candidatos e falta de 

vagas) que se tornariam criticos nos anos ciii軍tenta e alcan9ariam o auge em meados 

da dcada de sessenta. Prtica corrente por essa 印oca era a e直就encia de tipos de 

provas diferentes: escritas e orais, testes de vrias especies, diferentes programas de 
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mat6rias, diferentes modos de avalia9 ao. ora com ado車o de notas, ora de conceitos 

片言ticas・ que segundo 臓anna (1986), refletem uma 6 poca que sく〕freria grandes 

modifica96es e provocaria altera6es radicais na legisla o em vigor (Portaria 

87/49). 

Alguns questionamentos sobre as prticas de sele9ao dos concursos 

vestibulares come9aram a surgir a partir de 1952, eoclssico esquema composto de 

provas escritas e sorteio do ponto para a prova oral foi rompido. Mudanas, como um 

"teste de inteligncia" aplicado conjuntamente com as provas do vestibular. 

come9aram a surgir por sugest豆o de professores das prprias institu埠6es. Pela 

primeira vez, em 1954, foram adotadas provas o可etivas na Escola Paulista de 

Medicina. 

Para resolver o problema do nmero de vagas, a supressao dos exames 

vestibulares era aventada como solu車o. O Projeto de Lei n。  2.1000/64 pretendia 

combater o analfabetismo com o vestibular. Explica-se: o vestibular passaria a ser 

classificatrio, valendo-se das mdias do 2。  grau s quais seria acrescentado um 

dcimo por pessoa alfabetizada pelo candidato (Porto, 1970). Obviamente nenhuma 

dessas propostas foi aceita. 

、  
Por essa e poca, 1964, 。 Brasil enfrentava iIiia profunda transforma o, e o 

regime militar tentava resolver, a seu modo, as conseq ncias dessas mudanas que 

agitavam a sociedade do p6s-Segunda Guerra Mundial. A indstria moderna era o 

centro das aten9うes da economia, e o modo de produ声o capitalista, caracterizado 

pela concentra弾o de grandes empresas e utiliza弾o intensiva do capital estrangeiro, 

fez com que o Brasil nao quisesse mais ser apenas um pais essencialmente agrcola. A 

indstria automobilistica surgira no Brasil na se"a lnetade '' dcada de 1950,l 	ii% 

com a produ9o de automveis, caminhes e 6 nibus e sua instala をo estimulou o 

surgimento de fbricas山 autope9as e componentes de autom6veis. Quer dizer, era 

importante ter urn certo dominio t6cnico para trabalhar nessas ind自strias 



15 

A industrializa車o dos anos cinqenta e sessenta, juntamente com as 

dificuldades enfrentadas no campo - a maioria dos trabalhadores n豆o tinha terra, nem 

assistncia t6cnica, nem financiamento え  prodii 〕  一  provocaram uma grande 

migra9豆o para as cidades. Com  isso, a popula 瓦o das grandes cidades cresceu 

rapidamente, tornou-se major que a rural, e seus problemas se multiplicaram. O 

resultado do esgotamento dos servi9os p亡blicos no tardou a ser sentido no ensino: 

no havia escola para todos, e a escola que tnhamos precisava urgentemente adequar- 

se s exigncias do momento, como, por exempio, a forma弾o tcnica. Entretanto, o 

ensino brasileiro ainda se estruturava em tomo de disc加linas晒a utilidade prtica a 

realidade econmica j言  invalidava. Era preciso aprender lngls e Matemtica e no 

mais Latim e Francs; afinal, para atender a demanda crescente de empregos na 

indstria era preciso um treinamento moderno, no mais estruturado em tomo de 

estudos humanisticos tradicionais. 

Outro problema ainda existia: a expanso do ensino primrio e medio causado 

pelo aumento populacional nas cidades conduziu 論 portas do ensino superior um 

nmero cada vez mais crescente de jovens. Como resolver todos esses problemas? Foi 

o momento, ento, para a implanta弾o da Reforma de Ensino (1968), para determinar 

que os alunos tivessem mais tempo de escola e mais materias relacionadas ao 

mercado moderno que estava sendo criado. Ap6s a reforma, o Primrio (cinco anos de 

dura9豆o) passou a ser chamado de Primi'-' ''au (oito anos); em lugar do antigoLL 'J SJ U4 

Cientfico, ou Clssico ou Normal (trs anos), criou-se o Segundo Grau que passou a 

ser, pelo menos no nome. Profissionalizante. 

Corno conseqencia do rpido processo de industrializaao e urbaniza9o do 

pais entre 1950 e 1960, o vestibular deixou de caracterizar-se como um exame de 

sada, c可00切etivo era aferir a qualidade do Ensino Mdio e tornou-se um exame de 

entrada devido え  grande disputa pelas vagas existentes. Era preciso alcan9ar um 

desempenho mininlo nos exames 

exame de habilita o. 

nnrn 
tノ‘→Aー  conseguk aprova雌o; tnhamos, portanto, um 

~ 	 ‘ 	 ' 	‘ 	 ー  A 	 ' 
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A exigncia da nota mnima criou dois tipos de situa 豆o: ora a nota era 

atingida por um nmero insuficiente de candidatos, nas carreiras menos procuradas, 

provocando o abaixamento da nota minima: ora era atingida por um nmero muito 

grande de candidatos, nas carreiras mais procuradas, criando os excedentes 

(Ribeiro, 1988）・ Com isso, os exames vestibulares passaram a cxi師 conhecimentos 

que ultrapassavam o ensino medio, na tentativa de corrigir o problema causado pelo 

excesso de alunos aprovados. 

Segundo Ribeiro (1988,95), na impossibilidade de a escola secundria 

acompanhar essa crescente especializa弾a ela "repassa aos chamados cursos 

preparat6rios (cursinhos) a responsabilidade de "treinar" os candidatos aos 

vestibulares". Essas distor6es atingiram sobretudo o b ltimo ano do Ensino M6dio. 

que viria a organizar-se, praticamente, em fun 豆o do vestibular. 

A press乞o por vagas no ensino universitrio ganhou mais for9a justamente no 

perodo entre 64-68, e a denncia da grand ''anti'a'ede excedentes nos exames 

vestibulares tomou-se importante foco de tensao social. Com  a reforma universitdria, 

instituiu-se o vestibular unificado, que modificou radicalmente o processo de sele9えo, 

realizando provas iguais para todos, independentemente do curso que des可assem 

seguir na universidade. Dai que. nas palavras de Luis Augusto Fischer (coordenador 

Universidade), 'pel・deu-seaidia de Pl・くフvas贈adくls diretく2mente ao Curso, em 

favor de provas gendricas,9"e supostamente averiguariam capacidades 

genericamente importantes para todos os prmandos no Ensino 

Mdio. "(Entrevista) 

A cria車o do vestibular unificado resolveu o problema que se abatia sobre o 

governo em 1968, abafando os movimentos populares que reclamavam mais vagas. 

Ja n五o havia excedentes pela simples razえo de nao haver minimo a atingir, e tambdm 

nao havia sobra de vagas quando os candidatos nao atm'am a nota mnima. Tudo 

isso gra9as h transforma夢o dos exames vesti bulares em concurso vestibular. 

da reda夢o do vestibular da UFRGS e proたssor do Inst血！to de Letras da mesma Drofessor do Instituto de Letras da mesma 
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Embora possa parecer apenas uma mudan9a de nome, passar a ser tratado como um 

concurso e no mais um exame provocou profI.indas altera6es em todo 。 processo de 

admissao ao ensino superior. O exame e diagnostico: verifica a presen9a ou ausncia 

de determinadas caractersticas e fixa critrios mnimos para a aprova 五o. O 
concurso・ ao contrrio・ apenas ordena os indivduos segundo cmos elementos. em 

ordem decrescente de classifica弾。 Da concurso classificatrio. Da, tamb6m, tudo 

ter ficado resolvido com a cria o de um COnCUrSO em que no h mnimos a atingir 

todas as vagas so preenchidas no primeiro concurso. Eis a frmula para ninguem 

niais reclamar 4ta de vagas. 

Outros fatores foram coadjuvantes para o desaparecimento da figura dos 

excedentes・  Durante a Ditadura, muk挙hcaram・Se as mstitui96es superiores 

particulares dedicando-se especialmente ao ensino das cincias humanas e sociais 

いedagogia. hist6ria. letras...),. consideradas de baixo custo. Muitas universidades 

federais tain1- 6"LF%IL 響ram por essa年,J%.a. 

Para os mais otimistas, a unificaao dos vestibulares foi uma ideia frtil em sua 

ongern que飯 se mod漫,' ,vII3O rrrQAuahllellte As altera曹es propostas pelo exame 

unificado pressup6em que se deveria evitar a especializa o de conhecimentos em 

uma idade ainda prematura, significando que, ao dar a mesma e nfiuse a todas as 

disc軍m- s 's五ldlst五］taill責lte, se estana e縄ta ....4ffii, mU1W1LU111li,., S 	cvuhiuO que o estudante decidisse sobre o que 
nao estudar. 

Se para alguns as mudanas realizadas na universidade justificavam-se pela 

estrutura deficiente em que se encontrava o ensino superior, na verdade, reflete o 

momento politico repressivo em que o pais vivia. De resto, o governo adotou 

providencias para neutralizar a posi弾o crtica da cultura universitria, 

竺．, corn季I観声 em junho de 1964 que Castelo Branco indicou α 
凌re9do que iria tomar a educa9do brasileira sob o regime militar. "O 
objetivodくフ meu governo, declarou ele.' restabelecer a ordem e α 
かang欝βdade entre estudantes. operdrios e lm緯ares",Naquele mesmo ano 
戸proibidaaUnido Nacional dos Estudantes. No ano seguinte. o governo 
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militar importou tcnicos estrangeiros queprmaram uma comissdo para 
elaborar as recomenda9うes basicas da polirica educacional do governo em 
加dos os graus de ensino Essa comisso era composta inicialmenた Por 
cinco especialistas norte-americanos, aos quais se funtou mais tarde dois 
bms混7T フs．産o caTter autori誠1-lo dessa P(4,litica educacionaL man:危st フ  
aesae asP rlllフ  el rll了 rneaiaas tornadas. ルntava-se um mかlフ in2rediente 
inaispensavel; o colonialismo.As recomenda うes dessa comissdo ndo 
pi-n,. 1, lna l ' o fl左  .4' 4'fl O .4' 1' . .4 q ..eo .- r雄709互  .-. e 1n 	- 	u. . 	. 	. o ripo qu &a加1-ou a Lei 5.540 
βグarma do Ensino Superior,), refletia, no essencial, as recomenda96es 
claque販Comissdo.AR可brina universitria brasiたira caたava-se no modeb 
norte-amercano. O regime, sendo coerente consigo mesmo, imp6s α 
Reforma sem discuss6es e debates. A Reforma pl votada em 60 dias." 
(Gadotti,1985: 115). 

Outra mudana na universidade珂a cria9瓦o do Primeiro Ciclo com a fun 豆o 

de continuar a sele 三o iniciada pelo vestibular. No Parecer n。  58/62, C.F.E,encontra- 

se a seguinte recomenda o: "Vencida a etapa do vestibular, duas prmas 

sucessivas de seledo passam a operar-se dai por凌ante:ase如do para o curso, 
~ 

α ser feita no ciclo bdsico, e a selecdo para a carreira.a ser concんida no curso 

profissional". Esse periodo de urn ano que deveria incluir estudos fundamentais ー  
assim os denomina o Parecer 5 8/62 ・ tem ainda a fun9乞o de auxiliar na escolha 

proflssional do aluno, por isso, o Ciclo Bsico deveria abranger toda urna ordem de 

cursos afins. "Com isto hd de crescer aがcincia: e uma '4corre9do" quantitativa 

da matrcula dever operar-se continuamente',J"(Parecer n。  58./62). 

Um dos primeiros problemas 釦i com relaao ao curriculo. N乞o estava claro se 

o Primeiro Ciclo deveria realizar uma revisao do contehdo abordado no Ensino 

M6dio ou seria urna prepara o para a universidade, e, neste caso, corno realizar tal 

prepara9ao levando em conta as afinidades dos cursos? As perguntas ficaram sem 

respostas, e o Primeiro Ciclo saiu de cena na maioria das universidades e naquelas em 

que permaneceu funciona apenas formalmente jd que a escolha do curso continuou 

sendo feita antes mesmo do t6rmino do Ensino M6dio. 

Com todas essas mudanas no ensino universitrio, o vestibular mudou muito, 

e com ele, mudou tambem o Ensino M6dio. 



1.2. A presso sobre o Ensino M'dio: uni assunto antigo 

O vilo da hist6ria sempre foi o Ensino Medio. A sua suposta ineficiencia, 

desde o tempo do Imperio, e o seu carter de curso preparat6rio para o ensino superior 

foram e continuam sendo alvos de crticas. Ao longo dos anos, as refornias 

educacionais tentaram atenuar os momentos de crise que acometeram o ensino 

secunddrio, e urna. copiosa. legisla 貸o sobre o ensino de lo e 20 graus surgiu em nosso 

pais. Dai que a idia do vestibular como um aferidor do ensino mdio no 6 de hoje. 

A primeira tran forma o que o Ensino Medio sofreu teve como prop6sito sua 

adapta 旅〕  お  escolas superおres criadas no Brasil aps a chegada da corte portuguesa. 

Os exames preparatrios, como vimos em 1.1, deveriam verificar a eficdcia desse 

aprendizado; entretanto, sua crescente facilita夢o chegou at6 a reduzir o nmero de 

alunos nas escolas secunddrias que iam se multiplicando. Tomou-se muito fre叩ente 

os alunos abandonarem o curso antes do t6rmino, por jh terem conseguido aprova o 

nos exames preparat6rios:"o叱fetivo maior de alcanar um diploma de curso 

superior subordinava o da obten9ao de uma longa e dificil instru9do secundria.'' 

(Cu;加！o_fl, I%."..'. J-1 

Outra pr言tica que data dessa 印oca e a procura por certificados de exames 

preparat6rios elll estabeleclIllentos lllellos e'igel'ts.Ainda 4ue o ensino secunddrio.LL1 	 111 i.J. 	L5 L1 	A 	t1t4S 

oferecido nas escolas estatais ou particulares fosse mais s6lido, a escolha mais 

c6moda imperou. Rea うes surgiram. J no final do Imp6rio, apontava-se o 

distanciamento do ensino mdio de sua fim o formativa, devido s press6es 

exercidas pelas classes dominantes desejosas de um diploma superior 

Para corrigir esse quadro de desvio, o ensino m6dio foi seriado, e, no 風timo 

ano de estudo, o aluno deveria ser submetido ao exame de madureza. Mas a grande 

press豆o dos candidatos ao ensino superior conseguiu abafar a tentativa de corrigir os 

19 
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problemas.. pois os alunos conseguiam entrar em qualquer s6rie,, e sucessivos 

adiamentos dos exames comearam a ocorrer. Assim, a situa 豆o continuou como 

estava. 

Mal sucedida a ideia '- ''rri"-" os problemas do Ensino M6dio, a tentativa a.L&i ,)& %&i%.&, & L%4*..t& 	*JL i 15i1 *J..) 

seguir buscava impedir que esses problemas comprometessem o ensino superior. 

Dessa maneira, instituiu-se o exame vestibular que retomava a forma e a fun9o 

prpria。  d,さ cA mes preparatrios, isto d , verificava a eficdcia do Ensino M6dio. 

E as antigas e recorrentes crticas ao ensino mddio no pararam por ai. Sua m 

qualidade foi apontada como sendo responsdvel pela reforma geral do ensino 

secundrio em 1910, bem como a suposta "contamina9ao" do ensino superior por 

estudantes inabilitados provenientes do ensino mdio deficiente. E mais: a Lei 

Orgnica do Ensino Superior e Fundamental recomendava que os programas dos 

cursos do Col62io Pedro 豆ー estabelecimento padro para o ensino m6dio em todo o 

pas 一  deveriam "libertar-se da condig'o subalterna de meio preparatrio para as 

academias ”. 

As reformas ocorridas durante a era Vargas seguiram a mesma ordem de 

criticas ao Ensino Mdio, que por essa 6 poca caracterizava-se muito mais como um 

curso de passagem, mera ponte at己  o ensino superior, do que como propagador do 

conhecimento e da forma弾o geral do estudante. Sob essa argumenta o, foi 

promulgada a Reforma Francisco Campos, de 1931, que promoveu a organiza9五o do 

ensino sこcun-U.4- A; ,;A;.-,A - 一o elll A - is - ic1os - o -oIll ,.-, -,. 4.n Aam . I*nsiiio 	 i,i 	_.ii..,.tOS. t, Oflhtii.. t, idflamiii- , em cinco 

s6ries, e o complementar. em duas s6ries. Os motivos que justificaram a 

reorganiza声o do Ensino M'dio apontavam para a consagra弾o desse nvel de estudo 

conto um "sim?庇S CUJ'SO de Passagem e""l mero sistema de exames, destitujdo de 

virtudes educativasG ゾ’pecreto no 19.890"! 93ひ  

Na verdade, essa reformuiaao do entao ensino secunddrio se deu em fun車o 

do Ensino Superior, e Cunha (1980) sugere que a sucess五o cronol6gica dos decretos 

condiz com essa posi9ao・ a re島nua do ensino secun 	rio de 1931 foi promulgada 
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alguns dias ap6s o estatuto das Universidades. A partir de ent豆o, o novo currculo do 

ensino secund言rio passou a privile'ar as disciplinas que preparassem para o Ensino 

Superior (ensino das ciencias naturais e ingles). Al6m disso, para poder realizar o 

exame vestibular,, era indispensvel a realiza 喜o do curso secund喜rio, o que veio 

reforar as barreiras existentes entre os vrios tipos de ensino que coexistiam com o 

ensino m6dio e o curso superior.2 

Em 1971, durante o governo M'dici, a introduao do ensino profissionalizante 

no antigo 2。  grau daria a esse nivel de ensino um carter de terminalidade e aliviaria 

as presses sobre a universidade Para Vianna (1986:109) 'Apesar dessa 

expectativa, o ensino profissionalizante, por raz6es culturais e econ6micas, ndo 

atingiu seus o句eLi vos ". Na prtica, porm, essa idia constituiu-se num impedimento 

ao aluno do ensino pdblico de chegar え  u血versidade. pois a carga horria destinada え  

"forma 読o geral" foi ocupada pelas disciplinas profissionRlizantes. Nas escolas 

particulares, entretanto, a carga horria dos estudos gerais foi mantida. 

Como se v,. no6 de h可e a fun車o de passagem para o ensino superior que foi 

sendo atribuida ao ensino mdio. Os mecanismos que foram sendo criados, desde 

1808, com os exames preparat6rios, at o atual concurso vestibular, ainda que 

pretendessem conter a chegada indiscriminada de todas as classes sociais ao curso 

superior, resultaram em aferidores da efici己ncia do ensino secundario. Sem exce弾o, 

todos os estabelecimentos de ensino secunddrio renderam-se え  pressえo de atenderem 

as necessidades do Ensino Superior. Nem mesmo foge a essa regra o modelo de 

educa9言o findado ainda no imp6rio, o Col6gio Pedro II. 

Dc fato, diante dessa situa o de submiss三o a que o Ensino M6dio foi sendo 

conduzido, no 6 dificli suspeitar a e虹stencia de uma estreita rela 三o entre o que6 

pedido flQ Vestibular e o que'ensinado em sala de aula Da que, quando a reda車o 

11言oin誠s amstGu na prGva de 、・esti b u l ar,.11 1 (V7C,t -,n h'Ji a *j.' . LtUti1.L, 	i s, talilueffi s U11iiU d O E nsino M ed io 

2Havia as escolas que rniuistravam cursos profissionais para indstria, comercio e magistrio prim白rio, mas no 
possibilitavam a passagem para o ensino superior por no estarem articulados corn o ensino secund自rio. 



13.0 vestibular, a reda恒o e a sala de aula: nessa ordem 

Antes da reforma universit』ria dc 1968. o vestibular era muito diferente. Como 

ainda n五o era uma prova unificada, igual para todos, os candidatos se preparavam 

para escre'7 r scbre'Iudquer discip血a,j言（lue 'a. escola era habitual prestar provaL ' L .JIJL . 	&Ij1.L %4i.LJ1LtiL, ,J ( 	11 

escrita de Histria, Biologia, Filosofia, etc. Portanto, no era preciso uma prova 

isolada para medir a capacidade血escrever dos candidatos; isso significa dizer que a 

necessidade de haver urna prova esPec盤Ca de reda 言o, era誠go fora de questo. Al6m 

disso, era atribui9ao de cada faculdade elaborar e aplicar as provas de sele9をo, e os 

professores de Hist6ria, por exemplo, esperavam que os alunos pretendentes a uma 

vaga flO curso soubessem escrever urn texto de andlise hist6rica. 

Com a unifica9言o dos exames, os candidatos precisando dar conta de todas as 

mat6rias gue cursaram, o vestibular passou a ser 一 Jd havia sido assim ・ uma esp6cie 

de avalia o do Ensino M6dio. Como se tratasse de provas de carter geral. a partir de 

1971, (Decrto '-。  '8.908), o planejamento e a execu9豆o do vestibular passaram paraJJ.J%JJ, 

o encargo de organiza96es especializadas em concursos pblicos. Provas genricas e 

objetivas血mltipla escolha para um grande nmero de estudantes que buscavam 

uma vaga no ensino superior: assim foi o concurso vestibular atd 1977. E a reda o 

havia desaparecido. 

O perodo em que a reda声） esteve ausente do vestibular, ainda que 

relativamente curto, causou danos que repercutem atd h可e. O Ensino Medio 

dedicava-se a preparar o aluno para prestar uma prova unicamente oh津iva e., como 

conse雫encia. ningudm mais queria escrever porque achava que isso era 

desnecess豆rio. Nesse perodo de oito anos. milhares de jovens concluram o Ensino 

Mdio e entraram na universidade sem precisar escrever. Resultado: pressミo para que 

o vestibular voltasse a exigir a prova de redaao, cuja ausencia foi responsabilizada 

pela crescente dificuldade de escrever que assolava o ensino no Pais. Jornais e revistas 

22 
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apontavam o ensino de Portugues nas escolas como decadente e insatisfat6rio; o 

Conselho Federal de Educa9三oe alguns Conselhos Esta'Iuaisemitiram pareceres 

sobre o assunto; educadores 血dicavam a presen9a de grave crise no ensino da lngua 
Enfim, em meio a grita generalizada, o uso exclusivo de provas de mltipla escolha e 

a ausncia de reda9こo no concurso vestibular foram apontados como responsaveis 

pelo fracasso dos jovens no uso do Portugues escrito. Conclusえo: a prova de reda9o 

surgiu como medida de corre鱗o para a crise da lingua nacional一  

O Conselho Federal de Educa 巻o manifestou-se a respeito da situa o por 

intermdio do Parecer A智αr Renault (n 4.031/75) responsabilizando dois setores 

pela crise da linguagem: o ensino de lo e 2。  graus e o fato de o vestibular no e血中  
prova de reda o. A repercusso do Parecer Renault deveu-se s severas criticas que o 

texto desferia ao ensino regular e aos testes de 11誠蛋pia escolha que ocuparam o lugar 

da prova山redaao. Vale conferir alguns trechos: 

'z primeira observa戸o que se impうe diz respeito d escok de 1oc 20 
graus: essa institui9do fundamental ndo ensina satisfatoriamente alngua 
nacional, e ndo a ensina porque desconhece a importncia incomparivel 
de lal ensino na formaF‘ラo do estudante e na apren‘競agem das demais 
dSc加linas  (." 

Quanto aos testes de mユltipla escolha, assim os avalia: 

"Entender um texto ' m万 bom teste, mas trata-se de insuficiente 
Prova de supeflcie,9ue sb atinge alngua em seus aspectos passivos. 
ルncer o candidく2to essa Prくフvandくフ implica, de modくフ αigum,a capacidade 
de escrever corretamente. Llhl simile Pode ser este: responder 
sa麹fatoriam ente a um teste de m立l舞フ1a esco功a sobre os nomes das pe9as 
de um autombvel, sua posi戸o e sua fungdo no pode. ndo deve implicar~e 
ndo implica~hnhilit,,,'ifr:;--' --r -.或r智ir esse veculo. S ' possjvel escrever e 
sd d possivel或γ稽ir me虜antea aPrendjzagem do escrever e do 虜rigir; e. 
Pam apurar a competncia de quem deseja Promr que sabe, sb hd u/n 
meio: levar o pretendentea escrever uma cartaP.e.x, ou a dirigir um 
autom6vel. Pcb telefone ndo se aprende a dirigir e a escrever, como 
tampouco se apura a capacidade de fazer uma cousao"outra. 

Prova irrecusdvel da ineficincia absoluta dos testes realizados Pam 
apuraぐdo do preparo na lingua portuguesa d esse 危to. ocorrido 
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recentemente em instituiタdo 叩cia!: estudante d aprovado nos exames 
yembl'iares, matracu危ーse e.io8o nas Primeiras Pnフvas escritas. 翌mrou-se 
que s 'capaz de redigir na sua lngua materna 一 o italiano.'.J'' 

E finalirando: 

'zrealidade d esta: o ndo exigido nos exames vestibukres ndod 
se9uC.r .1C.xlgi、留l, ttフscursos de l o e 2o gmus 月ies絞 α ra 尿フ Capl ta le 
meん危vel das desastrosas con虜96es de modo de redigir dos can虜datos α 
ingresso em cursos suPeriores. 

E ulll questo de faro, uma razo simples, prtica, natural, terra a 
terra, mas que no Pode deixar de ser厄vada em considera gdo." 

A argumenta弾o do Parecer Abgar Renault juntou-se ao movimento de rea えo 

as provas ohjetivas., que se acentuou a partir da segunda metade dos anos setenta. 

Ainda que com seus exemplos extremados, as idias defendidas pelo Parecer e por 

grande parte da sociedade nao convenceram a todos os pesquisadores da rea. 

Magda Soares (1978), da Universidade Federal de Minas Gerais, diz que o 

raciocinio segundo o qual a inclusao de reda o no concurso vestibular garante que 

os alunos aprel "er三 ' a redigir 6 falso e simplista. Falso porque as provas de mltipla_,s_._s 44s# 44 

escolha 一  apontadas como cuipads por medirem a habilidade de "fazer cruzinhas"” 一  

exigem hab通dades importantes em sua execu夢o., entre elas a capacidade de anlise e 

sintese dos conhecimentos. Simplista por inferir que, se o ye就ibular incluir a prova de 

reda o, os estudantes aprenderao a redigir, pois ainda que a volta da redaao ao 

vestibular traga como conseqi己ncia a volta do ensino de reda 三o na escola, esse fato 

no garante que haver um melhor desempenho l血夢istieo por parte dos alunos. O 

problema do uso ineficiente da lngua materna. segundo Magda. ultrapassa o a mbito 

da escola ou da educa o sistematizada e encontra na desigualdade s6cio-econmica e 

cultural seu principal causador. Dessa forma, o fracasso da reda9ao 6 o fracasso da 

escola que no consegue aproximar o padr五o linguistico das classes menos 

favorecidas com o padro por eIa cxi尋do. 
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Para Magda Soares, a prova de reda9豆o beneficiar os alunos provenientes das 

classes mais favorecidas, que trazem para a escola um dominio da lngua prximo ao 

que 6 exigido pela institui車o de ensino. Em sintese: a incluso da prova de reda9o 

no vestibular trar corno principal efeito o reforo das desigualdades sociais. 

Junta-se aos argumentos acima, a voz de Heraldo Marelim Viam-ia (1980) 

classificando a prova de recla9豆o e as quest6es analtico・expositivas 一  segundo ele 

misteriosamente assim denominadas~como novo modismo,画a responsabilidade 

seria a restaura 乞o da grandeza do nosso ensino, abalada, segundo algumas opini6es, 

ap6s a introdu9きo dos testes olりetivos. Cita em seu favor um artigo de Jos6 Carlos 

Azevedo, Reitor da Universidade de Braslia na印oca:''Para os simplrios, basta 

acabar as cruzinhas no vestib血r para resOlver tudo; mas'sabido que usando sづ  

cruzinhas pode-se elaborar exames to sofisticados quanto se desejem”. 

Para Vianna (1988), a premissa segundo a qual o exame Vestibular 

influenciaria o Ensino Mddio d falsa e refora as conclus6es expostas por Magda 

Soares (1978). Entretanto, em pesquisa lll誠s recente, datada de l991, Her詠lo 

,fare 1'm 'Tianna coIlc Iu '."/) T'sIj l." 1i.viareiuhl an1 	 ,・ do grande condicionador das atividades 

dos alunos no、  final do 2o grau""991:10刀．  

Indo mais alem, Moura Castro e incisivo ao afirmar:' 'o que ndo cai no 

vestibular, ndo se ensina na escola''(1981:の． Ambos. Ensino Medio e vestibular 

perderam a liberdade・ aquele dc procurar um ensino mais variado, mais experimental; 

este de buscar outras formas de sele9ao. Entretanto, e o vestibular o centro das 

aten うes do Ensino M'dio, conferindo ao concurso um poder e uma responsabilidade 

incrveis. Eis a raz航o da introdu9議o da prova山 reda o no concurso: aumentar seu 

treino nas escolas. Para Castro (1981) a ineghvel influencia que o vestibular exerce 

sobre o Ensino Medio fez conlque, equivocadamente, esse concurso fosse visto como 

respons五vel pela melhoria dos graus anteriores de ensino, o que certamente n五o 

acredita ser sua atribui9豆o. Trata-se, segundo ele, de um processo seletivo, ainda que 

tenha incorporado um carter norteador dos contebdos selecionados e at6 dos mtodos 

3IFLj課農「蹴競踏器O RIO CAS SOC農識轟ADF/ 
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did豆ticos utili7ados nas escolas. Com  o Vestibular ocupando o centro das aten96es no 

processo de e "in",as escolas, conseqientemente, perderam sua autonomia eS.!, (.L.) 

lideran9a, reduzindo-se a um processo de" mimerismo pouco inteligente"(Castro. 

1981刃．  

As exigncias do vestibular passam a ser as mesmas do aluno, e a escola, como 

prestadora de um servi9o, procura adequar-se ao modelo da prova. Compreensivel, j豆  
que o cliente tem sempre razo. E 6 tamb6m compreensvel que a escola queira 

oferecer え  clientela um ensino norteado pelo modelo da prova; entretanto, isso no 

deixa de ser uma grande limita o, na medida em que a preocupa9ao da escola em 

treinar o aluno para a redaao do vestibular, acaba por ser o objetivo das aulas de 

Lingua Portuguesa. 

A reda車o como era solicitada no vestibular antes da reforma universitria nえo 

mais serviria para um concurso que seria igual para todos os cursos. A unifica o das 

provas tomou desnecessrio que os alunos escrevessem sobre urna matria de seu 

domnio especifico. a partir da, o vestibular passou a aferir o conhecimento sobre 

todos os contedos. Al6m disso, o nmero de candidatos havia aumentado, e seria 

impossivel avaliar todos o s tipos de texto que fosse permitido ao aluno escrever. 

Assim, as mudan9as apontaram para o modelo de texto que ate hoje est言  presente na 

maioria dos vestibulares: um ensaio curto, segundo os americanos. Resultando, como 

observou o professor Luis Augusto Fischer, em 3 

"um textopcado em um tpico especfico de um assunto maior, 
desenvoんido k忍lcamente. com  introdugdo do assunto, desdobramento dos 
argumentos e conciusdo, sempre segundo uma abordagem racional, 
cienがCa, objetiva (sto'centl・ada no objeto de andlise,), e ndo narrativa, 
nio sil恥tiva (isto',ndo muito dependente de aspectos individuais, de 
impressうes sobreaquesto em pauta). (Entre誠sta) 

3 Essa .-.云皿  .言 . -G pr -&bbv上  r'i...1 _ .- lた式aaPa式  . くl . observa9云o ... aI〕reseilta9合o .o tem4 I -.Sd UCLU Uc..Sf *..tj DTjiCb ,Uj 1t.jLj j.Uj LCLL i 	U.L t.i.i UUC& Ci ,(O ULI dDTc ,ci aitj tO Lema, rlaO SCtIuO 
propriamente unia deni9乞o para tlindar o tipo de texto a ser solicitado na prova. 
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Ao que parece.. esse tipo de texto curto e objetivo foi uma resposta ao momento 

e.,a ,.1 1e' Ieda9敷）  ”ハ什‘，  ‘，ハ  V ,Jica (IAJ z,.ct,l1 11 Qe:p1ovas iguais para todos os candidatos e um 

grande nmero de textos para corrigir. 

A avalia o tambm no foi uniforme. As reda うes puderam ser divididas em 

dois grandes grupos quanto aos aspectos levados em conta na avaliaao: (1) aquelas 

que flcaram em aberto, a critrio dos examinadores quanto aos itens a serem 

considerados, e (2) aquelas para as quais foram determinadas as dimens6es 

especificas a serem avaliadas. 

Nesse sentido,6 possvel pensar que, impulsionado pela necessidade de 

concisきo e brevidade que o momento exigia, o "ensaio curto" foi sendo consolidado 

como o tipo de texto prprio para o vestibular, sem que, necessariamente, a 

universidade tenha determinado expiieitamente essa transforma弾o. Nem todas as 

universidades trataram da mesma maneira a prova de redaao e sua avalia9o. Isso 

quer d江er(Iue,se quis6sselllく・soutoga' a c --豆 - do加xto ' vestibular em 1978 aquer dizer que, 

algum, teramos que atribui-lo muito mais s circunst含ncias do que a uma entidade 

ou individuo. 

Outro ponto discutido por essa 6 poca dizia respeito s conseqencias 

decorrentes da incluso da. prova de reda o no concurso vestibular: sua presen9a 

corisegu這a melhorar o desempenho escrito dos alunos? Afinal, a reda 五o havia 

voltado ao vestibular para solucionar a crise da linguagem que se abatia sobre o Pas 

Ribeiro Netto (1978) afirma que a introdu9ao da prova de reda車o no 

resultara em nenhuma mudana no aprendizado de reda 乞o nos niveis anteriores de 

ens血o. Resulta慮， isto sim. em um intenso treinamento dos alunos no 自  ltimo ano do 

ensino mddio, com a memoriza弾o de frmulas e truques de montagem de uma 

reda9包o. 

Na verdade. Maria Thereza Rocco. professora da USP, em seu artigo "O 

Ve就ibula丁  e a prova de reda車o二 mais concordancias. menos controv亡rsias" (1995）・  
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ao contrrio do que previa Ribeiro Netto.. considera a hiptese de ter havido melhoria 

nos textos produzidos ap6s a introdu 言o da prova de reda o. Para comprovar sua 

hip6tese, compara os resultados de sua primeira pesquisa realizada dois anos ap6s a 

Introくlu9ao da prova血 recta9豆o (78-80) e os resultados da Segunda (89-90), ainda em 

desenvolvimento, denominada: "FUVEST, 12 anos depois". Segundo Rocco, os 

mesmos crit6rios aplicados nas duas pesquisas permitiram a quantifica o dos grupos 

de ocorrncias verbais e textuais mais recorrentes. Observando os resultados, a autora 

constata ter havido "inegdvel evo版9ao e crescimento do dominio verbal e escrito 

dos vesti bulandos da FUVEST nesse espao de 12 anos”に1995:3 1) E conclui que 

a exigncia da reda えo no vestibular leva os alunos a pressionarem as escolas e seus 

professores quanto え  produ車o de textos. 

Os resultados e a argumenta9o conduzida por Rocco apontam para urna viso 

bastante otimista da questえo vestibular~Ensino Mdio ・ reda夢o. Resumindo: 

"Embora alguns poucos no aceitem, a verdade'que o vestibular 
tornou-se o ponto essenciaたJ.o ra1prnrjn nara-- 	 a escola de 20 grau e para o 
aluno.瓦配） hd por queなnorar a evidncia. 

Se urna tal situa9d o se configura corno desvrtuamento dos objetivos 
PjJ ,LQjr,- t,&,,.c..f .F..; db exame vestibular, o 声たフ escapa aos prprios limites desse 
pmcesso seletivo evfbgeae昨m de atuagdo das autフridades educacionais ー  
αcabaたdo Por se erigir em fenJmeno de natureza social mais ampla. 

Uin ponto,Po尾m, se mostra com grande relevdncia: seja 
desvirtuando ohfetivos, seja torcendo aなurnas かng6es primordiais, α 
verdade d que o vestibular vem mesmo influenciando, e pos薦vamente, a 
, -..-,ルA,,SAC. 2 ogmu. 

Se a melhoria Se dd por linhas torta$ j que as instituig6es 
competentes nco se encarregam de abrir trilhas mais diretas, sづ  nos cabe 
aproveitar e amp加γ os beneflcios decorrentes了(1995:39) 

1.4. A aval血車o 
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A presen9a de quest6es olりetivas. segundo Vianna (1980). garantia uma 

igualda虎  'k condi うes que doravante estaria abalada corn a introdu9o da prova由  
reda o. O ponto central da discusso a dvida quanto a e叩idade dos julgamentos. 

弾que a corre9喜o da redaao seria influenciada pela questo pessoal dos avaliadores 

Baseado em estudos realizados pe為prprio pesquisador em parceria com a Funda 加  
Carlos Chagas. alguns problemas quanto a o可etividade da avalia9えo foram 

apontados. 

A primeira d遺culdade refere-sea fix球o de critrios para as corre96es e a 

Unl釦rmidade nos resultados quantitativos, visto que, ao corrigirem uma b nica prova, 

diferentes avaliadores tendem a varia96es nas notas condicionando a aprova弾o ou 

reprova 乞o do candidato "aos azares da sorte"(1980:66). Essa diferen9a de avalia o. 

a despeito do treinamento a que 6 submetida a equipe de corre 議o, decorre de 

"idiossincrasias individuais". Comprova tal afirma o com o resultado de uma 

experi encia de avalia9o que demonstra que, em um grupo de quarenta e oito 

professores treinados, as diferenas entre as mdias dos avaliadores foram 

estatisticamente significantes. inferindo que possivelmente cada professor tenha 

utilizado um criterio de corre声o diferente do que havia sido discutido e supostamente 

aceito por iodos. 

Em suma: a presen9a da reda夢o no vestibular foi apontada como respons言vel 

pela situa弾o de desequilbrio em todo o processo de sele夢o, baseado, ate entao, lia 

igualdade e isen車o de julgamento para todos os candidatos. Citando v自rias pesquisas. 

Vianna(1988:13 ,,,'1 O22 1 	pretende c ori"'a- くIue as oscila うes de julgamento dos 

avaliadores 'simpiesmente acabaram com oprincipio de igualdade nos concursos 

vesti hi必res． " 

Dessa forma.. sugere. a partir de conclus6es da. pesquisa FlutuaF6es de 

ノllなamento em pl'm・’as de redagao (197ヲ， que as notas das provas de reda戸o 

resultem da mdia de. no mlnimo, trs avaliadores para que os resultados nao fiquem 

sujeitos き  influ己ncia de juizos pessoais. 
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A critica levantada por Vianna aponta a prova de reda 豆o como presen9a 
negativa no processo 山 sele o. Atribui seu posicionamento s discrepmncias 

decorrentes da avalia 哀o, que, segundo ele, contribuiriam para desqualificar a 
reda 豆o como uma prova confidvel. 

A questo da fidedignidade da avalia o.. segundo Rocco (1995:25), no 

decorre da prova de reda o em si, mas de quest6es te6ricas e metodol 夢cas que 
podeni ser sanadas. Observa que: 

"O que ndo se pode em absoluto acei加γ ‘9"aanteadificuldade de 
Juなamento. anteadificuldade de andlise de um determinado 如ode 
produ フ o, no caso, de uma reda戸o, se proceda d desqualificaF'1o, 
desconsideragdo desse produto, ou lanFamento sobre ele de culpas que ndo 
so suas ou deslocando em sua 凌reダく o, como se dek originassem, os 
problemas 9配g m verdade, decorrem antes e mais do prprio 
desconhecimento intrinseco da natureza do Produto a ser estudado 一 o que 
gera consequentemente desconhecimento tambdm万aprma de julgd-lo." 

Ocorre que, talvez at devido ao desconhecimento da forma de julgar a 
reda 乞o de vestibular, criou-se em tomo da avalia まo um certo ar de mistrio. Os 

meios de comunica夢o tambdm contribuiram para refor9ar a imagem da prova de 

redaao corno o momento da verdade, lembrando sempre que no era possivel o 

"chute", nada de truques. decorebas ou quaisquer outras manhas de vestibulando 

desesperado. E assin, como todo o momento de g'ande tensao que envolve gr ande 

quantidade de pessoas, a prepara夢o para a prova de reda弾o. sua realiza弾o, o tema 

proposto pela universidade, a forma de avalia9包o e a banca de avaliadores tomaram- 

se assuntos de segura 's" 葺acion ol, cercados por uIn apar誠o quase militar. O texto do%4 , 	.43X4 	1SJiJ..&i, 	%4'.J 1J'Ji .LJ1 	UV'J 

jornal CDF (setembro, 1995) assim se refere ao professor Fischer: "0 coordenador 

da equipe dc redagodaURGs nemUsa capuz; nem se veste de preto.Nα 
verdade, ele'humano, simにuis Hugusto .F Ischer, pro lessor do Instituto de Letras 

da UPRGS.加machimarro e nゴo cos?司'a,,)'' 

Alguns livros destinados aos alunos do 30 ano ensinam a artimanha de 

anrveitar as ii貞as contidas na proposta apresentada pela universidade, para montar o 
/ 

、  
I 
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prprio roteiro: "Portanto, a proposta nos d o roteiro praticamente pronto do 

texto " (Russo, 1997:91) Proliferain exemplos 由  boas introdu96es, de 

desenvolvimentos com uma ou duas delimita96es de assunto e de conclus6es que 

reforam um doa aspectos a or 。！ os na introdu勘 E a aprova動estar garantida. 

Os tempos mudaram., a represso que silenciava o pas em 1978 esth longe, e 
珂e as universidades esto preocupadas en-i estabelecer claramente os critrios de 

avalia9ao e asseguram querer tom-los pablicos. O prprio coordenador da Reda9o 

do Vestibular da UFRGS, professor Luis Augusto Fischer, em uma entrevista ao 

jornal C.D.F (setembro, 1995), afirma que os alunos e toda a comunidade envolvida 

com o Vestibular devem saber quais sao as regras do jogo 

O professor coordenador de outra universidade disse-me no ser econ6mico 

publicar uma tabela com i tens que s豆o alterados constantemente na busca de critrios 

cada vez melhores para a corre夢o. Otitros tantos simplesmente argumentaram que 
n言o interessa ao aluno e que isso pressionaria negativamente o professor conetor 

Resumindo・  temos critrios definidos, registrados e que devero ser seguidos por 

todos os professores; entretanto, a vontade de divulgar esse material no6 to 

imperiosa assim. E os alunos dedicam-se a um jogo de adivinha弾o tentando descobrir 
em que difere a avalia車o de uma universidade de outra, novamente criando frmulas 

Aecn汀  a夢  s-t . -srnd-t ,, dこ  a-,, ,こ  nn T Tt?D (Q r.a ,4 _ ,.-.,-,-.+., ,--,.. ;,. ;s o. 0 	.a.JLXL'.J U. Ua.a JLL%., LLL taL 1.'..%J J 	t 	'.JLi*L i1LU.i 	声 a PUC penaliza o 
estudante que usar tal estrutura. Entえo, vamos aos critrios de corre9ao de algumas 

universidades importantes no cen言rio edticacional do Estado,UNISINOS, PUC e 

UFRGS. 

UNIVERSIDADE Do VALE DO RIO DOS SIN（フS.UNISINOSー  

S'4O LEOPOT DO 
Concu;言oルsr/bular 99V2 

Avaliacio de Redac6es 



1. APRESENTAC40 

ala) Presen9a de ttulo; 
aIりMargens de Pardgnてlb; 
0,lりD罪rencia o de, no minimo, trs pargrafos; 
0,！り Os pargrafos, na sua maioria, apresentam mais de um perodo; 
a！り Sem rasuras; legibilidade. 

2. ESTRUTURI4;FORM4D鵬5ER TA TI VA スo 

a5加ntrodz叩ao:o primeiro pargr可bapresenta o tema com eficidncia e 
clareza; 
1,0りDesenvolvimento;o何pargrafo司  desenvolve伽ゾ o tema como 
αpresentado; cada pargrajら trabalha apenas um aspecto do tema, mantendo 
sua unidade加terna; 
a5りConcんsao 」 o“加nm pargrqlb conclui o tema；ー a conclusdo amparaー  
se no desenvolWmento anteガor. 

3.0ONTEUlル 
月 dissertagdo aborda o tema ProPosto? 

も5 

L5りE coerentepbserva o princ加lo da ndo-contradi9do e tem continuidade 
tem dtica aliada d progressdo semdntic妨  
1,5りE critica声rgumentativa - identifica elementos e estabelece relagうes 
apropクadas entre eiり，  

1,5りE organizada伽tegra o particuルr e o geral e/ou transita ordenadam ente 
entre o simples e o complexo, o prximo e o remoto,aparte e o todo, etc.). 

OBSERVA COES: 
りEm caso de abordagem tangencial ou parcial do tema, relativizar os graus: 
りIセra eventual necessidade de especがcar o grau dado, utilizar os critrios 
abaixo: 

A dissertaタdo 
ーく2z?resenta and方sePn承nda do加ma,re后cionando observa96es de 

maior amplitude informativa ou de maior complexidade lgica do que o 
habitual; 
-apresenta riqueza de recursos reめricos a nivel de texto, pargrafos ou 
de PeHod（万  

-evidencia um emPenho em aPresentar teses Pessoais （わ autor sobre o 
tema, superando a mera reprodu9do de idias prontas. de esteri 如os e 

de imagens preestabelecidas. 
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4. CORRE 】ぼO GRAMA TICAL 	 3,0 
0,4りConven9うes ortogrficas仲stinguir maluscub do min妥sculo, etc方  
1,0りEstrutura do periodo e pontuaぐdo (frases ndo fragmentadas, paralelismo, 

adequaタdo ‘わs nexo功  
0,8りMoiプossintaxe 如ncordncia, regdncia, crase, conjugagdo verbal, etc.); 
0,8のLxico ゆrecisdo, adequaタdo, prmalidade; repeti9do viciosa, ambigidade)・  

ELIMINAαODO CANDIDATO 
り Texto ilegivel; 
り Texto no dissertativo; 
りFi'ga lolal do tema; 
d) Redagdo a lpis. 

NOTA BENE 
Nota abaixo de 2,1 (dois eu川； 
りHaver mais um avaliador; 
りEm caso de dvida, α terceira avalia9do serd戸Eta pela Coordena9do. 

A distribui9ao de pontos do paradigma de corre9ao da UNISINOS, conforme 

transcri 9乞o acima, atribui maior peso ao item relacionado ao contelido - 4,5 em um 

total de lo ー. Entretanto, se somarmos os demais itens, apresenta恒o (0,5), estrutura 

(2,0) e corre恒o gramatical (3,0), o total de 5,5 tamb6m estar refletindo a 

avalia9ao da forma, jえ  que todos esses quesitos referem-se a organiza9ao e 

apresenta o do conte立do do texto. De fato, a presena de um item especfico para 

avaliar a apresentafao ratifica a importancia atribuida a esse quesito. Tambm a 

clssica divis乞o dos pargrafos conforme a estrutura dissertativa 6 bastante 

valorizada, no havendo nenhum comentrio a respeito dos textos que, por ventura, 

fujam dessa forma de organiza 9えo.4 

A UNISINOS possui um Comit de Acesso ao Ensino de Graduagdo, 

composto por um Coordenador Executivo, um Coordenador Adjunto e um Secretario 

Executivo do Conselho Universitrio. Esse Comit 6 encarregado de todos os 

40s critdrios de avalia恒o bem como outras informa6es referentes a corre9ao da JJNISINOS foram 
genlinente cedidos pelo coordenador adjunto do Vesfibular. professor Sebald Back e pela professora Anete 
Pezzini. O material referente き  corre9ao da PUC, bem como longa explana9をo sobre a forma de corre戸o, foi 

cedido pela coordenadora de Lingua Portuguesa do Setor de Vestibulares, professora Mansa Magnus Smith. 
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procedimentos tcnicos administrativos que envolvem o processo de sele9ao ao ensino 

de gradua 乞o. J a prova de reda 乞o 6 elaborada por uma equipe determinada pela 

Pr-Dire9ao de Ensino, Pesquisa e Extens豆o. 

O processo de sele夢o da UNISINOS se divide em duas etapas. A prova de 

Lngua Portuguesa faz parte da primeira delas, juntamente com Lingua Estrangeira, 

Hist6ria e Geografia. A prova de Lngua Portuguesa, especificamente, se comp6e de 

25 questes objetivas sobre a lngua e a literatura e uma questao de reda o. Tanto o 

total das questes objetivas, quanto o total da quest乞o de reda 乞o tm valor de trs 

pontos cada uma, do peso total dessa primeira prova. A reda9ao vale, pois, 30% da 

nota da primeira etapa do concurso e 15% do total de todo o Concurso Vestibular. 

O peso da prova de reda9ao, somada s quest6es de Lngua Portuguesa, 

equipara-se ao das outras disciplinas exigidas no vestibular. A reda9をo no6 uma 

forma de classifica 乞o dos alunos que jh foram aprovados, como 6 o caso da UFRGS, 

j que todos os textos sao avaliados e a nota minima 6 de 2,1 pontos em um total de 

dez. Menos de cinqienta por cento da nota 6 exigido para que o candidato no seja 

eliminado, ou seja, 6 preciso que ele consiga os 2,0 pontos relativos a estrutura e 0,1 

de corre9ao gramatical. 

A reda9ao 6 sempre constituida de um texto dissertativo sobre algum assunto 

da atualidade. Aos alunos, nos 良  ltimos vestibulares realizados, tm sido oferecidas 

trs sugest6es, para que optem sobre qual delas deseja desenvolver seu texto. 

A equipe de avalia9ao no 6 fixa. Todos os professores de Lngua Portuguesa, 

Literatura e Lingua Inglesa so convidados a participar da avalia9ao. Alm desses, 

integram tamb6m a equipe cinco ex-professores de Ensino M6dio, que sao convidados 

pelo Comit Executivo. Esses professores convidados, com exce9えo de dois, 

trabalham na universidade em outras fun96es que nao a docencia. Sao todos 

professores aposentados do magist6rio estadual com mais de vinte e cinco anos de 

experiencia profissional. Al6m deles, a equipe recebe a ajuda de dois professores, 

tamb 6m formados em Letras e Filosofia, e docentes desse u ltimo curso. Ao todo, em 
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mdia, em cada sessao de avaliaao, h, aproximadamente, entre trinta e trinta e cinco 

professores. Desses, a maioria integra a equipe h mais de treze anos. Essa 

permanncia continuada de grande parte dos professores na equipe de avalia9えo faz, 

segundo a professora Mete Pezzini (representando a Comissao de Acesso), com que a 

qualidade do trabalho que 6 realizado permanea sempre a mesma. 

Como no h uma comissao permanente de avalia 豆o das reda6es, apenas um 

comit executivo, ap6s a realiza o dos trabalhos de avalia o, ambas as equipes se 

desfazem e s6 sero recompostas quando for o momento de preparar o novo 

Vestibular. 

Passemos agora aos critrios de avalia o da Pontificia Universidade Catlica 

do Rio Grande do Sul. Para melhor entender como essa universidade avalia a reda頭o 

de Vestibular, passo a transcrever o paradigma de corre9ao de 1999: 

2. CRITERIOS PAM A VALIAG40 

21.Aspectos a conMl・m・  

2.1.]. Estrutura尼j 一 30 pontos; 

り introdu g dくフー desem’くフlvimentくフー conclusdo: 

り organizagdo interna do pargrafo; 
り rela9do interna entre os pargrafos: 
のunidade na apresentagdo das idias. 

刀.2. Desenvolvimento do tema m - 30 pontos: 

り correspondncia entre a proposta selecionada e o tema 
desenvolvido: 
り criatividade na escolha do ttulo; 

り adequa9do ao或scurso argumentativo; 

の clareza na exposi9do das idias; 
り argumenta9do bempndamentada (exemplos, dados numdricos, 

pol加fia, intertex回； 
り originalidade das idias: 
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幻 riqueza nas construg6es倉radaタdo, antteses. invers6es, 

repeti 96es pro（んttvas. e母 
り vocabuldrio diferenciado. 

2.1.3. Expresso 功ig議sticaの-40 pontos 」  

り adequaタdo da modalidade da linguagem タso culto escri回； 
り convengうes ortogrficas; 
り α叩ectos moiプbssin tticos; 

り estrutura do perodo; 

りpontua9do. 

22Especificacdo dos descontos 

2.2.1. Estrutura  (desconto minimo:5 pontoり 

り戸Ita de uma parte (introduタdo/ desenvolvimento/ concluso万ル  
Pontos cada; 
りmacroestrutura desorganizada~10 pontos; 

り戸lta de organicidade no pargrafoクela9o entre tpico frasal e 
idias secundrias irreconhecivel, sem nexo, progressdo, propbsito) ー  
5Po川os cada; 

の reた9do entre os pargra]bspreju凌cada - 5 pontos cada; 

A TEN 'O!No descontar falta de ttulo 

2.2.2.  Desenvolvimento do tema (desconto minimo: 2,5 pontoり 

りfuga ao tema em uma parte - 10 pontos cada, 
り intengdo irreconhecivel如se ausenta/contraditriり - 10 pontos; 

りPredomindncia da narraFdo ou descri9do ー！O Pontos・ 
のprogressdo prejudicada (circularidade万5 pontos, 

り vocabulario pobre - 5 pontos; 

pがrma9do absurdaんncoerente ノ  semかndamento - 2.5 ou 5 pontos 

幻 “so de lugares-comuns - 2,5 pontos, 
り constru戸es triviais - 2,5 ou 5 pontos. 

2.2.3. Expressdo lingustica (desconto ; l pon回  

A corre9do deve contemplar todos os aspectos mencionados em 

2.1.3. Aなuns lembretes adicionais 
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り em princ妙o, os descontos devem ser予tuados de acordo com os 
Preceitos da norma culta Padro do l或orna; 
り express6es de gi ria, estrangeirismos, neologismos sdo aceitos se 
contextualizadas como tal; 
り no caso do uso no-autorizado dos pronomes demonstrativos este, 
esse, aquek, descontar apenas se a escolha do Pronome tornar o 
texto ambiguo; 
り descontar o uso de prclise apenas se o pronome iniciar α 
estrutura em que se encontra伽as ndo, por exemplo, em "O tema/ 
ele se presta a虜scussうes ’劣 
り ndo descontar erros de grafia repetiわs (Se, por exemp勿， o 
can虜dato escreveu dez vezes a Paたvra "candlente",descontar o 
errqgn1fico apenas uma vez); 
り descontar palavras repetidas com insistncia, sem efeito es班stico 
reconhecivel (Sugesto : circular as palavras repetidas e ligd-las 
com linhas; fadi房α a tarefa （わ segundo correto功 
幻 ndo descontarpita de ttulo; ele ndopl exigl（わ na proposta 
apresentada aos candidatos; 
り ndo descontar uso especial de maiおculasんnin虎scuks/ponto 

βnal no ttulo. 

乃lBEL4 DE PONTOS 
Pりnた,soblたlbs 	 （ヲ●・α“ αカ・ib戚db 
zero - 09 	 zero 
lo - 44 	 um 
45 - 69 	 dois 
70 	- 89 	  trs 
90 - 100 	 quatro 

Como se pode notar, a avalia o da PUC atribui maior peso de pontos ao item 

relativo え  Express豆o linguistica - 40 pontos em um total de cern, que somados え  

Estrutura - 30, deixaro somente 30 pontos para o Desenvolvimento do tema. As 

orienta6es de corre9豆o alertam o corretor para a carateristica principal do texto 

dissertativo: a reflexo. Eis alguns trechos: 

Sendo um texto dissertativo, α redagdo do candidato deve 
revekr um esforo de reflexo sobre um determinado tema: apresentar 
uma tese reconhecivel, sustentada Por argumentos compatveis expostos 
na modalidade culta escrita do idiom a. 
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Isso ndo s稽n加ca que deve obedecer estritamentea modelos 
predeterminados (dos quais a声rmuk''Nos虜as de hoje+Por um lado+ 
Em suma"dapenas um lamentvel exemp回． Nos啓nグca, igualmente, 
9ue deve conたr uma mかoduぐdくフ de cinco lmhas e dくフlS PeHaわSf um 
desenvくフlwmentくフ  em dOZS Par館γ乙l/bS e uma conclusdo 9ue Parqlラーaseze α 
introd町ao 伽as ndo seja mais longa do que estaり． A 危rma ser  
determinada Peklinha argumentativa desenvolvida, o que Pode resultar 
num texto de tres ou cinco pargrafos  

Quanto え  estrutura: 

De todo modo, α dissertagdo dever conter (como tudo mais na 
vidaり uma tese introdutria, o desenvolvimento dessa e uma戸naliza9do 
compatvel,... 

Diferentemente da TJNISINOS, na PUC no h nota minima. Qualquer que 

seja a nota atribuIda a redaao, ser somada com as quest6es de Lngua Portuguesa. 

A questo de reda9えo apresenta quatro propostas cujos temas, segundo a professora 

Manlsa Smith, procuram abordar assuntos que estejam prximos ao candidato. 

Entre as Orientag6 es para a corre9do da redaタdo h a explicitaao dos casos 

em que a nota zero podera ser atribuIda. O professor avaliador 6 alertado para que 

efetue a avalia9瓦o de todos os textos integra1mente, mesmo daqueles em que haja a 

suspeita de receberem nota zero. Caso ainda haja dvida, o professor dever optar 

pela nota um. no pelo zero. 

O pr6ximo capitulo dever tra9ar um panorama da trajet6ria da reda o na 

Universidade Federal, os temas propostos e as transforma96es de seu paradigma de 

corre9ao. 



2. A REDA弾O NO VESTIBULAR DA UFRGS 

A presena da questo de redaao na prova de Lingua Portuguesa no 

vestibular trouxe para as universidades. alm dos problemas relacionados え  avalia9谷o, 

outra preocupa9ミo: sobre qual assunto os candidatos escreveriam? Vale lembrar que 

se o concurso vestibular ja era unificado no seria possvel privilegiar um assunto 

ligad' a "'la lll麗  '-'a epe"fi" ・  Dessa forma, a so1u9言o mais43 %_. 14 *iiA43 4.t 41L.L 44 	 、臓vel seria a ado弾o de 

um tema de interesse geral, sobre o qual teoricamente todos os estudantes teriam algo 

a dizer. Dc urna forma geral pode-se dizer que houve um consenso nacional em torno 

da ado o de temas de int 」‘「。。し  geral. sobre o qual todos os estudantes teriam algo a 

dizer, consenso favorecido pelo carter nacional心S organiza96es que se ocuparam 

dos vestihulares unificados a partir da reforma universit豆ria dos anos setenta 

iNa L'tR(JS. podemos iuentthear tres dilerentes momentos no que se refere a 

apresenta9o desse tema血 interesse geral; entre 1978 e 1985. quando o vestibular 

ainda estava aos cuidados da Fundaりao Carlos Chagas, caracterizado por comandos 

muito breves・ Entre 1986 e 1990. a Comissえo Permanente de Sele9ao e Orientaao 一  
COPTDso ー,f4SA passou a mcalTegarプse d O 'Ah1 ul.'r- 	 concebido e executado dentro 

da pr6pria Universidade, passou a apresentar o tema inserido em um texto que se 

dirige ao candidato Um terceiro momento inicia em 199l caracterizando-se por 

temas que solicitavam uma experiencia pessoal Como ponto面partida para o texto 

A ava1ia9o tanihern passa por tr己s momentos・（、 paradigma de l978 

-UrU1UL4UU pe iA I遺lda声o carlos chagas -' p -.1.-, (oDTT)'\一、  -.-1if i. .0 	 i.. 	%... iJ I 	)iJ. i .uOi i.uk,&, a 
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apresenta9五o formal em rela9ao ao conteudo (a pontua9乞o relativa a corre9o 
gramatical supera os demais itens). O modelo adotado a partir de 1987 apresenta a 
distribui9ao entre expressao e conte極do mais equilibrada, considerando um mnimo 
de erros gramaticais que no acarretariam descontos, O terceiro paradigma de 

avalia o apresentado em 1998 rene estrutura e conteudo em um mesmo item, e 

ambos somados representam 50% do valor total de pontos da prova. 

2.1. Os temas 

Elegeu-se, assim, um tema neutro: "a festa do Natal", o primeiro tema da 
reda9ao da UFRGS em 1978s. 

2.1.1. Os temas da primeira fase: 1978 a 1985 

Eis o comando para a disserta9o 

D - INSTRU くうESESPEGIFIGASP4R月  A DISSERTAcO 

Ret勿α asua dissertagdo C0fl2 as idias obtidas pelo processo abaixo 

ノ Le些o texto abaixo, que apresenta consideraG6es sobre o Natal. 

2. Analise o texto e idenが  que as idias princzais 

3. Discuta essas idias. 

4.j4im dam ente皿ααrgume maタdくフ em dados de exPe万dncia Pesso妃  
de reflexo, de leituras que tenha戸ito. 

5.  Conclua, expondo sua visdo pessoal dos problemas. 
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mM PARA DISSERTAく】lO 

"Um dos mis厄rios do Natal d caberem nek tantas 危stas α 
reugios4 α1amilian a lllノ乙m批 a Polmkr e mesmo a anbstica.dくフ5 aue 
nao aPreendem o 薦vino e entretanto o cekbrarn.E todas essas 
comemoraF6es se fazem em dois planos;o Natal exterior e o interior se 
interpenetram, mas ndo se confundem. Assistimosd festa nas ruas, nas 
三asas, nas 著rejas・  PamCアamos dek,mas Promovemos em n6s outra 
戸sta・ ou tentamos Prのnovd叱， calados, αどmelanc6licos. Serd o Nalal 
solido em busca de companんα ？ ’' 

Durante esses oito anos, os comandos para a dissertaao foram breves, nada 

que ultrapassasse urn pargrafo, e outros, corno o terna de 1980, no passavam de 

algumas linhas: 

, "A coisa mais eficiente e mais barata para melhorar o aspecto geral 
e o cLima aas pessoas de antiga permandncia no mundo, ndo ser o bom 
hm"0γ？”0 

Como instru96es, apenas dois itens sucintos: 

"1・ Leia o texto acima e analise as idias nek con tidas 

2. Com  base nessas idias,戸ga uma dissertacdo em que vocd 
exponha seus Pontos de vista e suas concんs6es. ・’ 

Em 1981 as mesmas instru96es e outro comando brevissimo: 

"O homem de hoje, cedendo ao apelo戸cii da propaganda, parece 

identificar戸licidade e consumo.'' 

Em 1983, alguns coment豆rios foram tecidos sobre a proposta apresentada, 

sintetizando o terna em trs palavras-chave que poderiam servir de roteiro para a 

constru車o do texto: 

"Todos os homens. incんsive vocd, sabem, consciente ou inconscientemente, que 

無窯ruateijai referente a avaliao da LTFRGS foi cedido pelo professor Lus Augusto Fischer e pela 
しレrCI、OL. 

60s temas das reda96es de 1978 atd 1999 constaro nos anexos 
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"TOMAR DECIS6ES E SEMPRE UM ATO DE VIOLNCIA CONTRA QUEM DECBJE" 

as; na]シase enquadrada, o些些g de sua dssertac'o. 

也realiz也 ebom ter em mente que o tema proposto pうe em d nfase uma 
situaFdo de conflito que se desenrola em trs etapas, sintetizveis nas seguintes 
Paたvras: hesitar, oPtan assumir." 

Entretanto, em 1985, dois fatos fugiram do habitual: pela primeira vez houve 

dois vestibulares na Universidade Federal, e pela primeira vez o tema da reda9o 

fazia alus瓦o direta ao momento poltico pelo qual o pais passava. No que nos anos 

anteriores o Brasil estivesse vivendo um perodo tranqilo que pouco interesse 

despertasse na juventude universitria. Pelo contrrio, em 1982, ap6s dezoito anos de 

escolhas indiretas, foram realizadas eki うes diretas para governadores, prefeitos, 

vereadores, deputados e senadores. A partir dos u ltimos meses de 83, intensificou-se a 

campanha pelas eleies diretas para presidente da Repblica, e em 1984 o 

movimento pelas "Diretas, ja !"珂derrotado frustrando as esperan9as de todo povo, 

tornando-se, porm. um  marco no processo de democracia. De todo modo, foram anos 

turbulentos '"-nte 's quais muitos setores da sociedade opuseram-se ao governo e4L LV' .F 

lutaram contra a represso, logicamente despertando a participa9ao e a tomada de 

posi9ao da juventude. 

Com o inicio do processo democrtico e a elei9o pelo Col6gio Eleitoral do 

primeiro presidente civil - Tancredo Neves - ap6s vinte e um anos de governos 

militares, os vestibulandos recebem como tema da reda9ao de 1985 o desenho feito 

por uma menina de sete anos. O desenho mostrava tr6s menininhas de mos dadas. 

sorridentes e em cima de suas cabe9as, uma faixa curvada, semelhante 良  bandeira do 

Brasil, onde se lia a seguinte frase: 

"A independncia くわBrashl cresce conosco'' 

Logo abaixo, vinha a instru9o 
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'Elabore uma DISSERTA O, relacionando a ilustracdo e α 
讐nsagem nela contida com o atual momento brasileiro. Exvonha 
ciaramente seusPontos de vista e suas concんsうes.'' 

Outra modifica9豆o ocorrida nesse ano foi a altera9ao do nmero mnimo e 
mximo de猛由as que o texto deveria seguir. At 。 ano anterior, 1984, a disserta9o 

deveria ter a extenso mnima de vinte linhas e a mxima de trinta; a partir de 1985, o 
que era m豆ximo passou a ser considerado mnimo e agora o texto deveria apresentar 
no minimo trinta linhas e no maximo cinqenta. 

血a proposta de 85n no abria diretamente a possibilidade para a discussをo 
poltica, ainda que no a excluIsse radicalmente. A proposta era baseada na escolha 

de uma leitura de literatura brasileira que tenha sido mais significativa para o aluno, 

"os motivos pelos quaisaleitura声  signflcativa e a sign折cago pessoal que ela 
teve para vocd." Somente agora o vestibulando6 convidado a discutir um assunto 

relacionando-o com sua vida pessoal, abertura queおl conced ida na primeira prova de 
reda o. 1978, e volta sete anos depois 

H島  entretanto, diferena en哲e a recomenda9三o ‘舞ndamente sua 

argumentaFdo em dados de experidncia pessoal, de reflexo, de Mturas que ten加  
feito"presente nas i西加夢es para a elabora勘da reda加em 1978 e a proposta de 
1985. Esta苗tima sugere que o aluno baseie de fato a reflexao na e雄）eriencia pessoal, 
tomando como tema a escolha de uma leitura feita pelo candidato. Enquanto a 

prlmeぜa prop（戒a apellas dロ,s' gt.a, decIarち a de O5 7r1n; 11 a a apnmeira proposta apenas diz, 	, 	'. 	 .scrita da reda9ao a 
uma experiencia vivida pelo aluno 

2.1.2. Os temas da fase de transi9ao :1986 a 1990 

No ano de 1986, assim como no anterior, ocorreu o vestibular de inverno 

porque sobraram vagas nos cursos menos procurados. Na verdade, o mais importante 
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e que nesse ano a proposta nao 6 mais apresentada atravs de ordens curtas, mas 

atravs de textos aue芸lcItam a discusso do assunto.a 	 E assim a proposta de 86/1 

''REDA 9AO 

Corno sabemos, α linguagemかnczona como urna ponte entre 
as Pessoas,Permitindo a transmisso de idias e o estabekcimento de 
rela6es interpessoais. No entanto, todos ル  passaram pela situagdo de 
no ser bem compreendida a mensagem que Pretendiam transmitir MU放:is 
vezes, isso ocorre Por usarmos termos que Podem aル虚r a vrios 
significados ou poss乃震tam dilシentes interpretaタ6es. 

Tal situa o' mais freqzente quando se lrala de palavras ou 
expressうes relativamente novas, ou de signグcado novo. を  o caso 
generalizado da giria, que ten2 uma agilidade muito grande no que se 
refere a designar fen6menos recentes, mas, ao mesmo tempo, ocasiona 
probkmas de compreensdo 月s vezes, isso se deve d sua aPlicabilidade, 
restrita α um戸n6meno conhecido somente por pequenos grupos;d s vezes, 
aoplo de "subverter" o sign加cado original de uma paたvra, que passa α 
たγ outra acep9do. 

Pois bem 」 α redagdo que vocd vai escrever dever abordar 
uma Pabvra ou expressdo de giria.Localize em sua experidncia uma giria 
糾evくフcd conheタα・ apresente-4 dgβm seu s著nificado, seu uso, os gruPos 
em que e危czrcuk as reag5es que eたpode suscitar, os equivocos que eた  
Dode ocasiDnm・ Rたで  

Para executar essa tarefa, lembre-se de que vocd est sendo 
S破citado a escrever urna  虜sserta cdo. texto que se caracterizaPor 
apresentar um esforo de raciona加agdo, de殖letivagd o das idias de seu 
αu加r. 

Rque ckro que璽互 estard em questo a esco疏a dapakvra 
ou expresso de gjria em si, sob qualquer ponto de vista imagindvel 
psttico, ling説stico, moral, etcノ， mas sim sua capacidade de elaborar um 
lex加  威--e ...a む  .. -ertaz 	C后ro, coerente e bem esかuturado, que atenda d 
so万cita9do ルita. 

月 dissertaタdo deve ter a extensdo minima de 30 linhas e 
mdxima de 50, considerando klra de tamanho regular. Inicialmente 
7'加izeafolha de rascun加e, depois, passe a limpo, napiha de reda9do, 
sem rasuras e corn letra legivel, o que vocE redigiu. Utilize e罪γogrがCa, 
LUpis, apenas no rascunho.'' 
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A partir de 1986, os pr6ximos cinco vestibulares podem ser vistos como um 

perodo de transi9o entre o que foi o incio da prova de reda9o de 1978 at6 1985 e a 

transformaao para o que a prova e hoje. Na proposta transcrita acima, sobre a gria, 

ja ha a solicita9ao de uma reflexo sobre um fato que est situado na vida do 

estudante: "Localize em sua experidncia uma gria que vocd conhe9a, " No 

mesmo ano, a proposta do vestibular de inverno, 86/2, afirma que a reda o do aluno 

entrar no dialogo travado em todo o pas sobre "as mudangas no concurso 

vestibular",mostrando que h vrios enfoques que podem ser abordados nessa 

discussao. 

Houve um caminho significativo percorrido desde quando os comandos das 

provas de redaao eram curtos, acompanhados de instru96es listadas em tpicos, 

propondo temas amplos, at as duas provas realizadas em 1986. Desse momento em 

diante, pode-se observar que a escolha dos temas come9a a ser guiada pelo critrio de 

proximidade com os interesses do estudante e, principalmente, sustentados por fatos 

que fazem parte da vida de todos ns. Em 1987 6 proposta "urna reflexo sobre urna 

atitude tomada ". sugerindo que o vestibulando se valesse de um ato de sua vida 

passada como ponto de pa LJd4.4 par C. . an言lise cl Lici que deverla serたlta. 

No ano seguinte, o aluno foi presenteado com uma pequena narra弾o como 

	

ponto de part; Aa para a argumenta c. ,- 9'a 1ponto de p 	-. -.. 	 proposta abna . possibilidade do texto ser 

ainda ampliado com detalhes fornecidos durante a discussao. Assim foi apresentada a 

proposta: 

	

1 」 	"o害ma da sua redagdo tomar por base esta pequena niswrza que voce c/eve Ler atentamente. 

町 ofinal da 311 serie do 2o grau. Para aquela segunda-feira, 

ダダa marcgaauma prova de uma disciplina cufo professor, ao longo de 
tocia o ano, aemonsirara muita solida万edade Com os alunos, es功nukndo- 
os e aludando-os nas dificzthねdes. 
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Um certo aんno Precisava de muita nota.Mais que isso, 
necessitava concんir naquele ano o 2o grau, pois disso dependia α 
obtenfo de algo muito desejado por ele. Entretanto, por um motivo que 
considerくm Sdガo, ndo estudou o sがcientePara aPmm da9uek segundaー  
feira. 

Chegou o dia,がnal. O aluno dirigiu-se d sala, cumprimentou 
o pr罪ssor, sentou-se e preparou seu material. Entre aspihas recebidas. 
coんcou α ‘'cok’二 que havia preparado anteriormente. 

0 professor percebeu tudo; bastante contrariado, ordenou 
que o aluno entregasse a prova e fosse embora. Sua nota seria zero, e ele, 
ento, 戸talmente precisaria repetir a sdrie no ano seguinte 

Ao final do perodo, o αんno dirigiu-se ao professor e, alm de 
explicar os motivos db sua atitude,Pedl"9ue seu desenipenho esco加  
psse levado em conta oPr可essor,e nto, disse ao aluno que retornassed 
escola da方 adis dias,9uando lhe dana uma re響フosta. 

Essa histria, re加ada aPenas em suas linhas gerais,do 
ponto de partida para sua 虜ssertaぐdo, que dever conter uma reflexo 
sobre a situaco apresentada, apreciando e 虜scutindo as atitudes dos 
personagens. os mo加os que as determinaram e os c万尼rios de va厨  
utilizados Por eles. 

Se juなαr necessdrio, vocd pode imaginar detalhes para α 
加C,め'-7a・ ！als como a matria da Prova,a expectativa que o aluno 
妬mentava・  a exigdncia do Pr（施ssor, αなw"a caracteHstica Pessoal dos 
envolvidos, ou mesmo as atitudes que Possam ter antece虜do o incidente 
ou dekter decorrido. 

Desde 戸  戸que claro que sua redagdo serゴ  avaliada 
independentemente de qualquer critrio moral que possa aprovar ou 
reprovar os posicionamentos 9uc voc④ gpresentar. O essencial'que ela 
apresente uma reflexo cHtica sobre a situacdo, sobre os vaルres e 
α4._. _. ..J _..., -,ieな  envoんidos. denかo de uma estrutura 虜ssertativa, 
caracterizada pe勿 posi戸o clara. coerente e consistente de idias 
articuladas logicam ente." 

Por essa d poca ja podemos ver que o relato de uma experincia pessoal 

come9ava a ser usado como auxiliar para o texto argumentativo, como mote, como 
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um argumento inicial na defesa do ponto de vista e como um facilitador para 

aprofl.indar o 加11la・ selll a narrativa pessoal,4Aj..LL4. 	1L 	 。 tema da reda 豆o se resumiria 

simplesmente em "ser a favor ou contra a cola", e a grande maioria dos textos no 

conseguiria ir muito al6m das frases curtas e dos juzos de valor superficiais. O que se 

pode notar 6 que os temas a partir de 85 favoreceram a rela o com o leitor por serem 

apresentados inseridos em um texto que se dirige ao candidato como uma pessoa que 

tem o que dizer, que viveu e que tem experiencia pessoal para processar 

2.1.3. Os temas da terceira fase: 1991 e o relato de uma experiencia pessoal 

A partir de 1991 todos os comandos das reda6es solicitavam uma experiencia 

pessoal como ponto de partida para o texto argumentativo. Assim era o comando de 

1991: 

"No d novidade nenhuma afirmar que vivemos meru訪ados 
num mar ae musica, embora nem sempre tenhamos conscidncia d550.且  
televisdo embala as novelas com msica;a propaganda utiliza o‘知gie", ー  ーー’ーー’ ーIー ‘ ーI一ーOー‘’ーー ……‘‘ー、ノ  J".6~ ' 
granae Parte ae nos trabalha ou estuda com um rdio ou um toca-fitas 
"gaao;nos supermercadくフ＆  consumimos t'l・α加tos ao som de sucessm 

Ndo sdo todas as m妥sicas, no entanto, que nos chamam α 
atengdo. Por aなum motivo, apenas um seleto grupo de composiタ6es 
musicais penetra nossa sens訪放dade,d s vezes a ponto de nos fazer 
decorar trechos da meio或α0“ α たtra que a acompanha.Por vezes, tais 
canタ6es chegam a tornar-se verdadeiros hinos Pessoais, tamanha d sua 
signficagdo Pam ns. 

P0ls bem: sua 虜sserlagdO versard sobre esた assunたフー α 
significa9o especial que certas msicas tm Pam nづs. Localize em suα 
e写フendncm "ma can9do,um conjuntぐフ deたS OU um如o,9ue sg！α ou tenhα 
sido s著nデcativo para voc' ou para""l grupo, e a seguir discuta os 
motivospe勿s quais essa m露sica desenpenha PoPei rekvante em sua vida. 
Rque claro que ndo estar em声なamento a m妥sica ou o conjunto de 
m妥sicas, nem os motivos peわs quais tal esco坊α声feita, mas sim o texto 
que vocd Proんzird Para疏scutir o assunto. 
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Lembre-se de que vocd est sendo solicitado a redigir uma 
disserta fdo, texto que se caracteriza por um e加r9o de r叩exdo racional 
em たフm7odb箸n たma.1そ1娩α・se db s"a experi'ncia comoPonto dePamda, 
mas apresente-a inserida num texto argumentativo e organizado 
dssertam,amente. 

Adissertaタ  do deve teraextensくゴo minima de 30 linhas e 
mxima de 50, considerando letra de tamanho regukr. Inicialme鳩  
utilize apiha de rascunho e, depois, passe a limpo na pIha de reda9o, 
sem rasuras e com letra legive4 c que voc' redigiu. Uhlize caneta; lpis, 
avenas no rascunho." 

Possibilitar que o aluno busque em sua vivncia pessoal as raz6es que 

justifiquem seu posicionamento a respeito dos fatos com os quais se depara,6 dar-lhe 

a possibilidade de autoria de seu texto,6 v6-lo corno algu6m que tern uma hist6ria 

pessoal para processar e, a partir dela, ser capaz de elaborar o prprio julgamento do 

mundo que o cerca. 

Essa mudan9a, como vimos anteriormente, come9ou a ser vislumbrada a 

partir de 1986 com a apresenta9o de temas inseridos em um texto com a inten o de 

propor unia discuss芭o ao aluno. 

Nesse sentido, propor ao aluno que seu texto integre-se aos outros textos que 

飼am sobre o assunto, que reflita sobre alguma questo,6 mostrar ao aluno que seu 

texto deve realmente dizer algo, deve. enfim priorizar o contedo e no a forma. 

2.1.4. A evolu9o dos temas 

Em nenhum momento os organizadores da prova de reda9豆o da UFRGS 

mencionaram a diviso dos temas em fases como as que sugiro nesse trabalho. Essa 

separa車o foi baseada na constata9ao de altera96es na formula9o das propostas, nos 

comandos das reda95es e na introdu9ミo da possibilidade de um relato de uma 
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experiencia pessoal. Minha inten9えo ao analisar os temas propostos ao longo desses 

vinte e um anos mosfr.rL (h.L 	o comando da prova e o tipo de assunto apresentado ao 

vestibulando sofreram significativas transforma96es. H, portanto, uma grande 

distncia entre aquela proposta apresentada em 78 e esta apresentada no Vestibular de 

1999: 

"A mxima esporti望 "o importante'competir" parece estar 
(on1aro conta ae nossas vidas F interessante notar, no entanto, que ela 
poae reT, norais da vida, signficado oposto ao que tem como lema do 
e習orrista 声m seu contexto・ dar o valor maior d competiタdo significa 
cotocar ? aesejo de vencer em segundo plano, com a conseq安dncia de o 
compeuaor respeitar as regras d町 go e o advers 万o.Jd num mundo em 
que as pessoas so colocadas em constante compe仰 o, essaprma de 
門nvvio social parece ser igualada ao desejo de vencer a qualquer custo 
Mas quais os limites Para isso? 

Desde a escok, recebemos notas que nos colocam em 
constante compara9do com nossos colegas. Com  tantos candidatos por 
vaga para ingressar em um curso superior, ndo basta atender a ceテtos 
requisitos acadmicos ・ temos de vencer os demais.No mundo do trabalho, 
as coisas ndo sdo diferentes ~ conseguir emprego e mant-lo significa, 
muitas vezes, ser o escolhido entre muitos. Enfim, somos cada vez mais 
estimulados e educados para a competitividade, que nos leva, 
frequentemente, a colocar certos critrios de convivnaa em segundo 
11 lrii',i 

Esse d o caso,Por exemPb,do aluno que guarda Para si sd α 
soi“ぐdくフ de um Pnフblema escolar dw・乙inte a a"la sem comparljlhdール coii2 α 
turma, com o obje加o de ser o 嘉  nico at-la encontrado: ou do colega de 
trabalho que se PreocuPa mais com os deslizes dos outros do que com a sua 
pr中ria excelncia profissional. A verdade d que, em muitos momentos, 
somos levados a crer que a solidariedade seria urn movimento in愈ii e, 
talvez, ingdnuo. 

Sua reda戸o versarj sobre este tema 」 acompetido como 
fator de organiza‘了doda sociedade, suas virtudes e seusげeitos negativos. 
Para escrev-la, relate um epis6do em que vocd se tenha visto em meio a 
um excesso de comPemwdade ou em que a CaPacidade de comPetiγ 疏e 
tenha sido如1. Lembre-se de que vocd es絞 sendo solicitado a rediglr uma 
dsserta9do, texto que se caracteriza por um eザoro de rげlexo em torno 
de uin tema.lブh叱e sua experi'ncia Para construir seu texto, mas integre-a 
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α uma argumentagdo de carter generalizador e organizada 
dEssertati vamente. 

Seguem, ainda, as costurneiras - collle'lda'-うes quanto ao nmero de linhas e 
outras de ordem metodol6gica. Importante 6 que todas essas observa6es v6m 

incorporadas ao texto e funcionam corno urn fecho, exemplificando corn a prpria 
proposta como deve ser um texto dissertativo. Corno sabemos, nem sempre拓i assim. 
Ao longo dos anos, os temas mudaram. Vejamos: 

Pl・imeh・afhse 

・ 1978:0 Natal 

●1979:Revolu弾o eletrnica 

・ 1980 : Bom humor 

● 1981 : Felicidade e consumo 

・ 1 O O'LJOL:Definiao do brasileiro 

・ 1983:Tomar decis6es 

・ 1984: 0 mito do diploma universitrio 

・ 1985/1 : A independncia do Brasil cresce conosco 

・ 1 005 /-,i7OJ/ 】 Reflex言o sobre um livro lido 



Segunda fase 

'198611 : Agiria 

'1986/2 : Mudanas no Concurso Vestibular 

. 1987 : Reflexきo sobre uma atitude tomada 

・ 1988 : Avalia9ao de um texto sobre cola 

● 1989:1;'xperiellda hiPotetica )Vt+Ls A. fcu1AaAe 

'1990 : Que revolu9三o estamos vivendo? 

Terceira fase 

・ 1991: Signiflcado de uma msica 

● 1992 ・ Uma viagem significativa 

● 1993:Ser diferente 

'1994: Os vrios tipos de grupos e raz6es para nao fazer parte deles 

● 1995 : Dificuldades de comunica9o e estrat6gias para super-las 

・ 1996 : A solido 

・ 1997 】 Reformula9うes no Vestibular da UFRGS 

● 1998:Acrtica 
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. 1999 : A competi9ao 

Efcil notar que houve urna gradual modifica o na escolha dos temas e o 

modo como esses comandos foram sendo apresentados aos alunos ao longo desses 

vmte e um anos. Em 1987, uma observa9o no material relativo え  avalia9ao das 
reda96es relaciona a especificidade da proposta com o menor nmero de textos corn 
fuga ao tema: 

"Nos ltimos vesti bulares,a proposta do tema para redago 
lem szao mais expucita e mais凄reta, tendo havido uma solicita9do clara do 
que se espera no texto a ser Produzido.A尼m disso, os temas 尼m 
Privilegiado a experidncia vessod do ccndidcitnr ,,rnch”β ,,crr,v 
i ui suua9ao rem geraao um menor n妥mero de fugas aotema, d me或da 
em 磐e n'1o se pede ao vestibulando aue internr2t2 ?im,7 r itc1(lI)',r'r1icy ,-i 
partir dela"(Crit6rio de avalia9o da reda9o, LTFRGS, 1987) 

A avalia9ao das reda96es 6 parte importante do concurso vestibular, pois sua 
fun o vai mais alm do que a corre弾o de cada texto. A rela o da proposta com um 

maior ou menor nmero de tangenciamento do tema, com a tendncia ao 

aparecimento de muitas reda96es abordando assuntos genericos e possivel de ser 

notada pelos professores corretores. Por isso, uma proposta bem estruturada 6 tamb6m 

responsdvel pela qualidade do texto que sera produzido. 

2.2・ Os caminhos da avalia搾o ,1a TTT'DIQ%U 	&%5 .J 

Os critrios de corre9ao da prova de reda9ao de 1978 foram elaborados pela 
Funda9豆o Carlos Chagas e a Comiss三o Permanente de Sele9豆o e Orienta9ao. A 

preocupa9ao da comissao e , segundo consta na Apresenta9do do cri尼rio de 

corregdo. corn a uniformidade do comportamento dos avaliadores 
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Para melhor entendermos os crit6rios considerados na avalia9えo e a pontua9o 
a eles atribuida, segue abaixo a reprodu9o da比iha由avalia9o 

Critrio para加及amento da DissertaCdo 

H corre9do da 或ssertagdo deverd considerar os aspectos 
abaなo虜Scガminados; 

vabres mximos 

LEstrutura - os声なadores verzfIcaro se o traba訪o apresentadope勿  

candidato d realmente uma disserta o e se essa disserta9do 

constitui"'?lco智unto articulado dePartes em torno doたmaPr翌2oSto 

加rma dissertativa, organicidade e unidade do texto), 

2- Conte妥do  - osju居adores verificardo se a dissertago apresenta 

idias声ndamentadas e coerentes, que demonstrem senso critico e 

que possib放tem uma pe予ira rela9do de entendimento entre o 

mllllmador e o avaβador但后bol・acdo critica, coei- ncia e CkrezaJ, 

3 - Expresso - os julgadores verifical・ o Se a disserta フ apresenta 

3・ I ー adequa o vocabular llxicの； 	 ノO 

3.2 - corre9do gramatical (ortografIa, morfologia. sintae, pontuacdo). 	40 

Toial 
	

100 

20 

30 

躍nesse primeiro concurso, a elabora ミo dos crit6rios由 avalia9三o obedeceua 

distin9ao entre forma e conteudo. Assim e que, estrutura, conte丘do e expresso 
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receberam valores parcelados na con'e9ao dos textos e dividem-se em poucos sub- 

itens. A "Apresenta o do critrio de correタ o"assim explica tal diviso 

"Os itens gerais desmembram-se apenas em quatro sub-itens, com α 
戸nalidade de evitar eventuais equivocos dos avaliadores, caso tivessem eles 
de man夢'4たr excessiva quantidade de ekmen tos 作smiuぐamento de 
aspectos gramaticais. por exemplo), o que poderia lev-los a desgaste 
加ualmente excessivn" 

A Apresentagdo dos critrios prop6e, para fins de distribui9豆o da nota, a 

divisao da prova em trs partes, com pontua9えo equivalente: estrutura e contedo 一  
ambos considerados "o arcabou9o abstrato da prova ", valem, somados, cinqenta 

por cento da nota; a express乞o material dos dois primeiros itens valer os outros 

cinqienta por cento. 

Ser verificad。・ ainda, se o candidato e capaz de construir uma argumenta9o 

l6gica, distribuida na seqiencia dos pargrafos, e se ele teria capacidade para 

interligar apropriadamente esses pargrafos ou separ-los quando necessrio. 

Quanto ao contedo, a "ExplanaFdo do critrio adotado parajuなamento da 

dissertado"assim posiciona-se ao avalia-lo 

, 'No se irajuなar a convenidncia dos conceitos expe虜dos : 
canazaaro e livrePam pensar como quzser e Pam expordvontade seu 
Pensamento. 

Sejam quais forem suas idias, porm, ele deverd evidenciar 
capacidade de exp6-ias com c販reza e coerdncia  que Poss乃液tem α 
comunicagdo entre examinando e avaliador. Tais qu虜dades so-lhe 
in或spensaveis, visto que ele pretende atingir, deaをum modo, seu leitor 

E evidente que ndo se Pode esperar. num concurso vestibular 
grande profundidade do can房'-7-"'4(.4tO naabordagem de um tema, mas deve-se 
exigir um minimo de pondera戸o, maturidade e senso crtico, bem como 
α copacidade de sintese necessdria Para dominar sua ma尼ria no tempoe 
no espaFo que!he sdo conce或或）sAinda queama厄na das provas revele 
apenas idias gerais, amoldveis a qua阿uer tema, o avaliador 厄vard em 
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conta, como ptor positivo.a capacidade do candidato para elaborar de um 
modo que lhe permita chegar a uma conclusdo pesso妃 os ekmentos de 
磐e dispうe. 

, Por outro lado, embora seja dificil medir a criatividade de 
canaiaaros em situaFdo de vestibular, devero ser valorizados os textos que 
revelelll ,’え  ? n, .#,.; h,,;do ;' .,J;, . d.' .- Irevelem z , 	, 	sI st 	ianた） no sentido de veicular idias 
聖讐
七二origma乞蟹anto no de revestir velhas idias com roupagens 

novas ’与でI7F7マGg lQ 7;? 

Embora se tratasse do primeiro concurso vestibular em que a reda9o estaria 

presente depois de uma ausencia de sete anos, a comisso 血血a bem claras as 
caractersticas do texto proveniente dessa situa o. Sabia, por exemplo, nえo poder 
esperar profundidade na abordagem do assunto, e que a maioria das provas revelaria 

apenas "id6ias gerais, amoldaveis a qualquer tema". E mais. Sabia que seria dificil 

medir a criatividade de candidatos em uma situaao como a do Vestibular, e, por isso, 

deveriam ser valorizados sobretudo os textos que apresentassem alguma contribui9ao 

individual. Portanto, acredito que ja era esperado o texto clich6, de frases feitas, e 

pouco provvel a presen9a de reda95es com idias orinais 

Entretanto, tanto a redaao de vestibular quanto o prprio treinamento para 
escrev-la so 。 resultado da imagem da lingua escrita com。必rmalidade, criada ao 
longo dos anos pela escola・ Logo, a reda o devestibular ll加 nasceu pai・a ser um 
texto pouco criativo justamente porque nasceu para ser reda9ao de vestibular; nasceu 
assim antes de ter nascido reda 三o de vestibular na cartilha de alfabetiza 豆o. Da que, 
sendo a escola um lugar onde o aluno exercita o que aprendeu. essa reprodu車o 
sistemtica levou, inclusive, falsifica9o da reda夢o de vestibular 

Ao avaliar a express豆o. a comisso considerou de menor peso as questes 
referentes ao lexico, pressupondo que os candidatos n瓦o possuiriam um vocabul豆rio 
muho dCo: 



56 

‘でom refernciaaexpressdo, deu-se menor valor ao lxico, por se 
pressupor. em decorrncia de expeHdncia anterior, que os canddatos ndo 
sero exかemamenteガcos quan加ao voc必u競rio a加o.E冨ge-se um minimo 
de adequaぐdo verbal, que, refletindo um minimo de conceitos assimilados, 
permita fugir d enunciaタdo chd de lugares comuns." 

A pontua9o referente え  corre9o gramatical reuniu no mesmo item ortografia, 

morfologia, sintaxe e pontua弾o. Os avaliadores s乞o aconselhados a considerarem a 

gravidade dos erros de grafia de acordo com a dificuldade de escrita que a palavra 

oferecer. Assim tambm devem ser considerados os casos de regncia: sero 

inaceitdveis os erros que denotarem deficincias s6rias na estrutura o das frases; por 

outro lado, serえo vistos como falhas menores os erros relativos a regncias raras 

De todos os quesitos que comp6em o parmetro de avalia9ao de 1978, o que 

possui maior valor de pontua頭o6 。 sub-item referente 良  corre9o gramatical 
quarenta em um total由 cem. Esse fato sugere que os avaliadores consideraram que 

um bom texto deveria, necessariamente, ser correto gramaticalmente; por outro lado, 

aceitaram que poderia (e isso era previsto) ser gendrico, eivado de frases feitas e que 

reproduzisse conceitos pouco prothndos. 

O que se nota, portanto,6 a tolethicia com a m qualidade do conteudo e o 

generico rigor na avalia こo da forma, ou seja, a reda o nota dez 己  a reda o apenas 

formalmente nota dez. Tais dados mostram como foi construido esse formalismo no 

processo de corre9ミo do avaliador, no pelas recomenda95es da banca, que nao 

inventou o formalismo mas deu passagem. expressou o formalismo vigente, 

certamente porque ele 6 parte integrante de nossa cultura escolar. Nesse sentido, tudo 

leva a crer que a "Explanagdo do critrio ad房ado para 声なamento da 

disserta戸o" em 1978. ao mesmo tempo que explicita o que espera do texto de 

.' 	・  acabou cnaado u vv'L i(4.LL4'.J '.4Li jfi %./tJtifJJ山たxto guc dificilmente conseguiria 魚糾  
dessas caractersticas ao longo dos anos 
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Em 1979. express豆o passou a englobar adequa9乞o vocabular e corre車o 

gramatical, resultando, ainda, em cinqenta pontos. A comisso山 avalia o sugere 

que os professores distribuam esses pontos entre os seguintes itens 

"Adequado vocabular 	 5pontos 

Ortografia 	 10 pontos 

Moグhlogin 	 lo pontos 

Sintaxe 	 15 Pontos 

PontuaFdo 	  

(Explana9do do critrio adotado paraju居amento da disserta9do, UFRGS, 1979I 

At 1985, os critrios de avalia o continuaram sendo basicamnte os 

mesmos. As poucas altera6es ocorridas resultaram da presen9a de quest6es de 

interpreta 芭o que dividiram a pontua o corn a prova de reda夢o. Ainda que a 
pontua 。  釦sse alterada (agora a reda o valeria setenta e cinco pontos e a questao 

de interpreta9ao vinte e cinco）ー o item relativo え  express五o continuou com maior 

valonZa9加  (Estrutura qulnZe"it 's, C""t" ' o 'lrvaloriza o (Estrutura: 	,, 	. 	tee cinco pontos e Expresso 

trinta e cinco pontos). 

2.2.1. 0 estabelecimento de urn paradigma de avalia9o 

A partir de 1985, uma grande modifica車o ocorreu na 比mia de 

corre9まo: criou-se a dupla corre9o. O mesmo texto passou ser submetido a avalia弾o 

analitica e holistica, devendo ser corrigido por dois avaliadores diferentes. A 

prImeira corre 加,alla斑ca, 4免ita atravs do paradiguia com pontua9o referente え  
estrutura, contedo e expressえo; a segunda. holistica. obedece a um critrio mais 

genrico, a uma leitura sem preocupa車o com andlises deta1hadas. As duas notas 

somadas sero divididas por dois, resultando dai, a nota finai da reda o. Caso haja 
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uma diferen9a de mais de dois pontos e meio entre as duas corre96es. ser feita, ainda, 

uir' trcel- co【Te -豆o pela e 'uipe de recorretores.I 	4 SJL %j.& 	.j Lf/ 

Em 1986 outras modifica6es. Mais crit6rios foram explicitados. e o avaliador 

poderlaoptar entre assinalar "sim", "-i- ・”ou "no" sendo que o primeiro valeria 2, o 

segundo 1 e o terceiro O. O mais interessante foi a mudan9a ocorrida nos quesitos 

relativos え  estrutura, pois passaram a ser divididos em dez items um tanto 

minuciosos. V可amos ・  

1.Estrutura 

・Hd margens de pargrafo 

・H diferenciagdo de, no minimo, 3 pargrafos 

・Os pargrafos, em sua maioria, apresentam mais de um perodo 

・O l o pargi切b apresenta o tema 

・Pargrafo (s') intermedidria (s) desenvolve (nり 0tema 

・Cada Pardgnllら do desenvolvimento trabalha apenas um aspecto 

do tema, mantendo sua unidade 

・O 女  ltimo paragrafo conclui o tema 

・A concんSdo amPara-se no desenvoんlmentくフ  anたnor 

・lnexistem interca如oes戸tag6es, didlogos, exemplos narrativos 

ou descritivos, etc．ノ ou as interca危96es subordinam-se ao car慮er 

或ssertativo 

・Hd coesdo t'ual entre os Pardg7‘・47らs e/ou entre as idias'' 
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Segundo observa9ao dos avaliadores, os dez itens acima foram considerados 

;nef; ,;LLLlSL4..L4S.LeS, ‘加rredundarern em notas demasiado altas em vista da trivialidade 

das exigdncias" (Comisso permanente de sele9えo e orienta9乞o, 1987). Por isso, a 

corre9o do ano seguinte, 1987, apresentou a fuso desses dez itens em cinco, e uma 

planilha 山  corre夢o elaborada, demonstrando que a comissao responsdvel por 

organizar os paradigmas de corre9豆o nえo mais temia que os corretores pudessem se 
αiii it 7n.na,-

Y caso tlvessetl 1111 a 葺lalllnil In e nra Vi.4 acaso tives 	mani 	 quantidade de elementos, com。お1 
mencionado na corre戸o de 1978 

Eis o paradigma de corre o de 1987 

11ESTRUアしゾM 

1.1ASPECTOS FORI乙 JS 

万d margens de Pllrdg何b.HddzfernciaFdo de, no minimo, sim ＋ー nao 

3 pargrafos. Os pargrafos, em sua maioria, apresentam 	ロ  ロ  口  

mais de l!mPeriodo. 

!2 INTROD UzTO 	 sim ＋ー ndo 

0 1 "pargrafo apresenta o tema com eficidncia e clareza 	ロ  ロ  ロ  

L 3 DESE 7火フLl乞、lEV7てフ  

O付pargrafo付  intermedidrio何 desenvolve伽ゾ  o tema 

認como apresentado. Cada pargrafo do desenvolvimento 

trabalhaape"as"m aspecto do tema, mantendo sua unidade 

加terna. 

sim ＋ー ndo 

ロ  口  ロ  
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!.4 CONCLUSO 

O" ltimo pargrafo conclui o tema. A concluso 

anpara-se no desenvolvimento anterior. 

sim ＋ー ndo 

ロ  ロ  ロ 

1.5 CAR4TER DISSERTA乃VO E 

COESAO TEJTU14L 

Eventuais intercak96es (trechos narrativos ou 

descritivos, didlogos, citaタ6es, etc.) subordinam-se 

αo card招r或sser加か,くフ． Hd coeso textual entre 

as frases e/ou pargrafos 

訂m ＋ー ndo 

ロ  ロ  ロ  

T07二4L = 	 

2- CONTE UD O 

月虜sserta9do aborda o temaProPosto ed 

2.lclara 

2.2 coerente声bserva o princ加lo de ndo-contra房co 

e tem continuidade temdtica aliada aProgressdo 

semdnticり  

2.3 crtica pdenがCa elementos e estabelece 

rela96es apropriadas entre eleり  

2.4o稽dnica (integra particu厄r e geral e/ou transita 

ordenadamenre entre simpks e complexo. 

Pr6ximo e remoto.Parルelくフdくフ． eた，ノ  

Sil71 ＋ー  nく1o 

口  ロ  ロ  

S加1 十ー  nd0 

ロ  ロ  ロ 

訂m ＋ー ndo 

ロ  ロ  ロ  

Sil71 十ー  nく7くフ 

ロ  口  口  
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2.5 original 厄bbora um texto ndo-trivial quanto α 

est亙 argumenta戸o, abordagem etc,ainda que 	sim ＋ー ndo 

se vama de um lugar-comumゾ 	 口  ロ  ロ  

OBSER :4く1くうES. 

4 Em caso de abordagem tangencial ou Parcial do tema, reたtivizar os graus 

B~Para eventual necessi誠ldb de precisar o gmu,utilizar os itens 
suplementares abaixo: 

ー α或ssertaFdo evidencia riqueza e/ou Precisdo vocabular 

ー α凌ssertaFdo apresenta andlise profunda do tema, reたcionando 
observa疹es db l,lmor amplituマe informa払,ロ  Oud'2nhiinrr'"""1‘フ'I-ic'ノγ／Jク  
“瞥lca ao que o habitual. 

ー α虜ssertadく）  apresenたlnquem de recursos rRMrm()マノγ nh,'1 ,h' to'pt,-. Aノつ  
Dm・dの戸afらmz di2 1,PrfnIJn 

T07二4L; 

シEXPRES.虹o 

3.!COT?匠7\T(うESO]どO GRFICA S 

' 	Ortografi9・ acentuaタdo・  maisculas/min紀sculas, tema, h雄n, aspas 
Lrclvessao, Parenteses, separaF霞） de silabas. 

Va勿r mdmm了！ 	l乞勿r atribuido 了ロ  
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3.2 ESTIどlTURA DO PERODO E PONTUAく】震2 

Frases fragmentadas. 戸ases siamesa. erro de paralelismo, erro ou uso 
iadeq ,2dode nexos oracionais, problemas de ordenado sinttica, erro 
de Pontua9do. 

3.2 ESTRUTURA DO PERiODO E PONTUACZO 

Frases fragmentadas, frases siamesa, erro de paralelismo, erro ou uso 
inadequado de nexos oracionais, problemas de ordenação sintática, erro 
de pontuação. 

Valor mdxjlllo;4 Valor máximo : 4 Vaんγ atribu ido ：ロ  Valor atribuido : 0 

PQ\TT7j4く】 O E'OUPARALELISMO (NDE ERROS) PONTUAÇÃO E/OU PARALEL1SMO (A" DE ERROS) 

ESTRUTURA DO 
PERÍODO (n° de 
erros) 02 - 2 3 	- 	4 5 OU MATS 

0 4 3 2 

1 3 2 I 

2 2 I 0 

3 1 0 0 

4 ou mais 	 O 0 0 

3.3 MORFOSSz 7'7' A T7y'3.3 MORFOSSLvjj 3.3 IfORFOSSINTAXE 

Concordncia nominal e verbal, regdncia nominal e verbal, crase, 
emprego dos tempos verbais.prnas verbais e nominais, colocagdo pronominal. 

OBS.:Erros de registro erudito ou desusado devem valer a metade 

Concordeincia nominal e verbal, regencia nominal e verbal, crase, 
emprego dos tempos verbais. formas verbais e nominais. colocação pronominal. 

OBS.: Erros de registro erudito ou desusado devem valer a metade. 

Valor llldximo:3 lそllor atrjbuid（フ：ロ  Valor máximo : 3 Valor atribuido 

ERROS NOTA 

0 3 

I ou 2 2 
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3 ou4 
	

1 

j o" majS 	 o 

 

 

 

34 LEXICO 

Informalidade e/ou imprecisdo, inadequa o/mpropriedade vocabu玩  
ambig立idade semdntica, repeti9く1o. 

OBS.: Cくmsiderar ouniverso vocabular man罪stado Pelo candidato. 

TIvabr,1l dxj l?10 了 2 
	

Valor atribuido ：ロ  

ERRoS 
	

NO7x 

0-2 
	

2 

30U4 
	

1 

5oUM415 
	

o 

T07こ4L' 

A primeira impressao, ap6s a leitura dos paradigmas de corre9ao acima,6 de 

que houve uma sensIvel evolu9o desde a corre9ao em 1978 at6 esta de 1987. Pode-se 

nota丁（Iue os clitilios fbramInotar que os 	I1AJ 	Je.LJ.L 1.L1(41. 

equilibrada. 

especificados e aA1C**ibui夢o A. po -,-t-. l ,.4 JS.JiiLSJ.) 

Estratnra, conte血do e express証o recebem ts l 'V%. CSS.%tS pes dS 1.a %on +1 1 1%./ iii.jL1%J JJ 	fJJ1 	*9io.x1. 

se車o relativa a expressao・  num total de dez pontos. as "conven6es ortogaficas 
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receberam valor mdximo de um (1), "na medida em que ndo consideramos 

intrinsecamente importante na avaliaFdo da expressdo escrita do indivduo ". A 

comisso de avalia9ao acredita que o candidato que apresenta erros graves em 

ortografia certamente evidenciar problemas em outras 豆  reas de avalia9o, pois, via de 

regra,6 um individuo com pouca leitura. Assim entendido, esse item estaria 

relacionado com as outras quest6es da avalia9ao e refletiriam suas possiveis 

deficiencias. 

Outra altera9ao relacionada a "conven96es ortogrficas" foi que, pela primeira 

vez, passou a ser considerado uni mnimo de erros que nao acarretariam descontos na 

pontua9ao: trs erros, sem desconto; quatro ou mais erros, zero, medida que vigora at 

hoje, noh ltimo parmetro de avalia o de 1999 (a partir de l998,珂 considerado 

somente dois erros sem que houvesse desconto). 

Embora possamos notar que os itens relacionadosき  estrutura ainda estivessem 

condicionados え  apresenta車o can6nica do modelo 山 texto dissertativo, no qual a 

introdu9乞o apresenta o assunto, o desenvolvimento deve discutir o que foi prometido 

na introdu9豆o e a COflC1USAO encerrar o raciocinio contido no desenvolvimento,6 

possivel perceber que os itens constantes nessa avalia9五o estaro presentes nos 

pr6ximos paradigmas. 

2.2.2. Um avan9o na qualidade: os paradignas de 1998/1999 

Eis o paradigma adotado em 1998: 
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I. ESTRUTURA E CONTE6DO I. ESTRUTURA E CONTEODO 

TÓPICO Nivel excelente 3 I 	2 1 	0 Nivel péssimo 

1. Angulo 
de 
abordaverm 

1.1.Clareza 

Percebe-se claramente o ponto de 
vista do autor sobre o tema, ou no 
inicio, ou ao lonno do texto, 

0 autor não expressa claramente seu 
panto de vista. 0 texto se exime de 
ter idéias. tergiversa. 

1.2 

Conssten cia i  

0 texto é consistente, A abordagem 
é integra ao longo do texto. 

00 texto deixa idéias soltas, sem fazê-
las convergir. 0 que se promete não é 
cumprido. 

1.3 

Autonomia 

0 	texto 	desperta 	interesse. 
Apresenta 	raciocínios 	ou 
argumentos criativos, originais, 

0 ponto de vista adotado é banal; 
trabalha no plano do senso-comum; 
constata 	obviedades. 	Prefere 	a 
banalidade a ousadia. 

2. Estrutura 

do parágrafo 

Os par agrafos sac sernanticamente 
autónomos bem divididos, tendo em 
sua maioria mais de uma frase 
cada. 

Não ha divisão de parágrafos, ou a 
divisão 	é 	arbitraria, 	não 	refletindo 
organização semântica. 

3. Coesão 

textual 

Ha consecução nos tempos verbais, 
referâncias 	anaforicas 	corretas, 
sutstttrigão lexical adequada, nexos 
born utilizados. 

Não hit uso de recursos de coesão, 
ou estão usados erradamente. Os 
nexos 	e 	modalizaciores 	não 
contribuem para forjar coesão. 

4. Caráter 

daser`ativo 

Predomina 	nitidamente 	o 	caráter 
dissertativo 	sobre 	as 	partes 
descritivas ou narrativas, que estão 
a serviço da dissertação. 

0 	texto 	não 	define 	seu 	caráter 
dissertativo 	claramente. 	Narração 
e/ou 	descrição 	se 	sobrepõem 	a 
dissertação. 

5. Competen- 

cia 	da 

.. 

çâo 

A argumentação é clara, coerente e! 
consecutiva. Os aspectos em que o I 
conteúdo 	foi 	dividido 	estão I 
concatenados 	e 	apresentam 1 
dinamica perceptivel. 

l 

Não 	se 	distingue 	o 	caminho 	da 
argumentação. Argumentos maiores e 
menores não estão hierarquizados. 

I 6. Criticidade 	A 	analise 	considera 	dimensões I 
qualitativas do tema. È abrangente ; 
e critica, 

A 	análise 	é 	superficial, 	não 
identificando todo e partes. Considera 
dimensões triviais do assunto. 

t 
7. Organici - 	0 	texto 	transita 	ordenadamente ,I 

entre 	pane 	e 	todo, 	tese 	e I dade 
argumento, 	simples 	e 	complexo, I 
concreto 	e 	abstrato, 	próximo 	e 1 
distante. 	 ! 

,  

O texto carece de ordem: perde-se 
em detalhes quando deveria trabalhar 
no piano gem], ou vice-versa. 

I 8. Qualidade 	Evidencia-se riqueza no texto: ha i 
frases 	complexas, 	vocabulário i , estilistica 

0 texto trabalha com chavões, tem 
vocabulário acanhado; as frases são 

~v 聖王l警雪, 讐費cG5 しそnli 
1u'duiJ。・ ”七lfIdmルa co呑馴5ie爪e・ 	i 

v 	 oncos bern 
usados, semantics consistente. 

i5irnpe6. O t己xW e redunaante. 
I 

i.c.do e redunaante. 
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I・ Conven戸es ortogr4Ikas ; ortogrqβα， maiscuias 

e minuscuルs・ acentuado. trema. hfen. 

αs7フα＆parnteses, separa戸o de silabas. 

H厄2erros - 2 

3α4 errくフs 1 1 

.) ou maおerros - O 

2. Morfosthたxe;concord了ncia nominale verbal, 

regncia nominal e verbal (portanto, 

crase e paralelismo de regdncig). 

Nao hd erros - 4 

1α2erros - 3 

3a4erros - 2 

5α6 erros 	ー  ！  

7 ou mais erros 一 o 

主Pontuacdo:uso de sinais de PontuaFdo, exceto 

casos de fragmento de戸GSC e戸ases 

SmmeSaS. 

N(1o hd erros 	4 

la2erros 	- 3 

3α4 erros 	- 2 

S α6 erros 	- 1 

7 ou mais erros - O 

4. Sintaxe:omissdo de elementos da ora9do, refe- 

厄ncia, uso de tempos verbais,Proble- 

mas de ordena9do sinttica声obca9do 

de pronomes e amb著 idade sin雌tiCa), 

加fln. n.at.n ;'4切7・ase, frases siamesas, 

ParalelL'ino,Pmbkmas de hiel・αrg寡汝  

entre principal e subordinada 

Ndo hd erros - 5 

ノ α2 erros 	- 4 

3α4 erros 	- 3 

5a6erros 	- 2 

7α8erros 	- 1 

9α‘mais erros - O 



5 s'emdntica:lmPrecisdo e inadequa9do no uso 

de nexos, imprecisdo e inadequaタdo 

vocabukr. amb稽＃idade semdntica. 

improPriedade de regisかo- たPercor- 

re o e informalidade ー， falso parale- 

lEsma,' γ奪,etiタ !o. 

No hd erros - 5 

！ α2 erros 	- 4 

3α4 erros 	- 3 

.,α6erros 	- 2 

7/ α8 erros 	ー！  

9 ou mais erros - O 
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O paradigma elaborado em 1987 vigorou corno instrumento de corre弾o at 
1997 quando foi alterado. As modifica6es apresentadas em 98 foram retocadas para 

comporem o atual modelo. A partir de ento, estrutura e contedo apresentam-se no 

mesmo item e ambos somados representam 50% do valor total de pontos da prova. 

A primeira parte da avalia o apresenta seis itens relacionados ao contedo e 

quatro atribuidos a estrutura, sendo que os niveis extremos (excelente e p6ssimo) estao 

formulados na tabela de corre9o. Tal questo d assim apresentada pelo Manual do 
Avaliador: 

Por tudo isso, esteParadigma de avalia9do de conteudo e 
estrutura da tanta d nfase d autoria do texto.os itens ldngulo de 
aborda gem~que se subdivide em ckreza.consistncia  e autonomia ー ．  
5 comr,e厄ncia da argumentacdo.  6 criticidadee 7くフrganicidade. seis itens 
num total de dez, tratam do conteIdo, do que o texto たIn Para dizer e 
do modo como encaminha o que quer dizer. Os quatro itens restantes ー  
2 estrutura do pare加ra危， 3  coeso textual. 4 carter 凌ssertativo e 8 
qualidade es競sむt.' ct~tratam da forma como o texto apresenta esse 
conte妥do. Nem por isso Se pode achar que apmia est negligenciada aqui 
戸 9ue・ na verdade, os itens 5. 6 e 7 tambdm se encarl・egalll de relacionar 
conte22do eルma. Na verdade, a experi'ncia mostra que entre estrutura e 
conte1ldo, entreprma e contelido hd rela96es muito一  fortes, e essas rek96es 
dque motivam urna avaliaタdo ana厳ca corno esta Para que o avaliador 
exarnne. tanto quanto Possive!. separadarnente cada um dos itens e a 
cada um deles atribua urna nora prpria, evitando que uma deficincia 
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no危vel ou uma qualidade no危vel em um dos itens contamine sua 
aprecia9do dos demais. 

	

J一 l 	jユ C4 VC4W.‘警Ojaz corresponaer ao nzvet excelente de execuタdo 
ac caaa irem α nota ゴ e ao n1vel pdss加lo a nota zero:2e/sdo Lraus 
lnrermeajarzos entre esses niveis. Na tabek esto prmuたdos os niveis 
extremos que,asegui?; so detalhados. 

Dessa forma, a avalia勘 do contedo ser a verifica9o da capacidade do 

candidato expressar sua postura crtica em rela9o ao tema proposto. Verificar, 

ainda., se a argumenta をo por ele organizada servir para sustentar seu ponto de vista. 

A avalia9えo da Estrutura do pargrafo (tpico 2) prop6e a divis五o dos 
pargrafos como reflexo da organiza らo semntica. no sendo essencial a 
diferencia 五o de, no mnimo, trs pargrafos (introdu9ao, desenvolvimento e 

conclusao). Sobre esse aspecto, o Manual do Avaliador registra o seguinte 

E a me訪or危lma de org-anたar nor escrit‘つ  万mn ra1lor, ノ， ”乙フぐぐ／、ノγ1,3 
α rraazczonal estrutura o Por 加かoduFo, desenvoん切2ento e concんsao? 
ivem semPre. i verdade que ndo d uma md idia que um texto comece 
Porl夢ormar seu lelたフr a resveiた）誠フ  asSZLfltIつ ‘Jk mm "Iii カcctcrrp 

	

一 	ーーー  ーーーー ’ ー  『ーつーー‘ー一  ”v "‘一“""v "‘ン  り“じ  v''' """“ ビ  
S稽α aesenvol vendo esse assunto, mas ndo se deve confundr a prim eira 
laeza que nos vem a cabe9a com a melhor idia Para かatar em nosso texto. 
Nb cabeFa da gente, as 認賓as ndbes落o ordena誠ls, como todo inundo 
sabe, e sdo戸In戸es da escrird levar-nos a descobrir o que sabemos e 
ciarear o que pensamos a respeito do tema em questo, al'm,d claro, de 
organizar esse saber e esse Pensamento para nbs mesmos e para os leitores 
磐e queremos influenciar para que prestem aten9do em nossos 
αrgunientos e たvem em considera o nossa opin/do. Por isso, muito 
freqz2enremente. o texto vai expressar com mais adequagdo o ponto de 
vista e os argurn entos de seu autor, se sua organUa9厳フ acor?lPanhar esse 
Processo de叱scoberta. Na verdade, haveMat mesmo situa6es em que 
ser recomendvel que o leitor ndo fique sabendo de inicio qual va応er 
a POs'戸くフ dgノとn孟da ・ Se achamos,Por exenりフlo,9ue ek 凌scm了a dessa 
posi o. talvez o melhor町azer seja comeFar por apresentar indiretamente 
nossos argumentos para tentar conduzi-lo d conclusdo de que a posi9do que 

	

夢eremo -, ,.予.mo 	na治r'a mais adequada. 

Da mesma fbrnia, 。 uso dos recursos coesivos deve servir para qualificar o 

texto・  nao sendo su丘ciente apenas sua presen9a. Se o texto ndo 'faz uso de recui・SOS 
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de coesdo para qua4ficar-se. ou emprega-os inadequadamente (tpico 刃， a ele 

seri atribuido o盛vel p6ssimo equivalente a nota O. 

Como se v, h rela o entre os itens referentes ao conte血do e os referentesa 

estrutura, de modo que a forma pode ser entendida como coa万uvante, um facilitador 

para que o que precisa ser escnto possa ser escrito da melhor maneira possivel. A 

estrui,ira db parIgrafo, os elementos coesivos, o carIter dissertativo e α 

qualidade estilstica estaro mais bem empregados se estiverem a servi9o da 

estrutura, auxiliando a expressar o contedo tratado. A forma de organiza えo de uma 

reda をo, deve, portanto, refletir 。 caminho que a argumenta o estiver seguindo 

Dessa forma, a avalia9o da estrutura ir mais al6m do que a simples verifica9えo da 

obedlellclaa ulll l丑く×Ieb 'e estru +i rs護odo加xto e obsermr豆  a rela 言o entre as iおlas, 

a coerncia entre ponto de vista e argumenta9o 

Devolver a palavra ao vestibulando si奪iiica devolver-lhe sobre o que falar, 

um assunto sobre o qual ele tenha algo a dizer como costumava acontecer at6 os anos 

setenta quando o vestibular foi unificado. At esse momento, a reda 乞o procurava 

testar uma habilidade e corise雫entemente o que se esperava do vestibulando era que 

ele redigisse sobre alguma disciplina de seu dominio, valorizando, desse modo, 

principalmente o contedo. Com  a unifica弾o e, mais tarde, a volta da reda9五o, em 

meio a ditadura militar, como uma prova aferidora de um conhecimento cada vez 

mais genrico, a expressao formal passou a ser mais importante do que o conte丘do 

escrito. Dai a excessiva pontua9ao atribuida aos valores formais na corre9こo de 1978 

cinqienta pontos para expressao, vinte para estrutura e somente trinta pontos para o 

conte血do. 

As mudanas ocorridas na metade da dcada de oitenta com a gradual 

introdu 9瓦o do relato de uma experi6ncia vivida e a dupla corre9瓦o (analtica e 

holistica) apontam para a tentativa de resgatar o conte丘do, agora atrav6s da 

experiencia pessoal. Como nao era mais possvel solicitar ao aluno que escrevesse 
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sobre um assunto do seu conhecimento especfico. a universidade tenta suprir essa 

carncia informativa atravs do r' 1 't" das vi嶋1l'-'la' pessoaisV %.St%.,iCtO 

At6 1996 havia quatro itens referentes え  express豆o no paradigma de corre9五o. 
a partir dc 1997 esses itens foram ampliados para cinco. Para tanto, Estrutura do 

perodo e pontua9do passou a ser um quesito somente responsavel por avaliar a 

pontua 三o; jd os problemas referentes 良  estrutura ミo do periodo juntaram-se s 

quest6es de sintaxe. A semdntica passou a incorporar as questes do l6xico, 

reforando aspectos da estrutura quanto ao uso dos recursos山coesえo 

O peso atribuldo a cada erro de express哀o passou a ser mais elstico. Em 78, 

por exemplo, quatro erros de ortografia eram suficientes para a nota atribuida a esse 

item ser zero. Na atu誠 avaliaao, os mesmos quatro erros ainda garantem ao aluno 

nota 1, o que equivale a cinqenta por cento do total relativo a esse quesito. Assim 

tambm, em Mo,プbssintaxe~antes: cinco erros equivaliam a zero; agora: sete erros 
correspondem a zero ー  ; semdntica (ldxico) - antes: quatro erros resultavam em zero; 

agora: nove erros totalizam em zero -磯mais tolerncia aos problemas de express乞o, 

sugerindo que a avalia弾o tende a no mais penalizar de forma muito rgida as 
quest6es formais como ocorria at 97. 

'1'‘ュ1 ，、～．いL、h一．、、A“ナ‘、』．,I~L,，  ー，、L一．、に」一一一  、 ‘一一一  1 」 	- - - I ・  A'"jvJ 4.、JiiCLtLii'J、 ‘ユさる““しbしla・にしluUjio .viaiivai uo t-wallaaor: 

.40αかlb1/Ir'-'Sfdexpressoda reda o do vestibular, isto',ao 
dominio da lngua escrita revelado pelo candidato, o valor de 50% do grau 
da ques疲(1 de redagdo, a し1・RGs es誠 dizendo que considera o dominio da 
加ajrien?9ue te,?2os de escrever C0n20m?l djrel女） al'm dever de cidadania 



3. A REDA瞬O NOTA DEZ 

A partir do modelo de avalia9ao criado em 1998 a atribui9o das notas 

お feda うes 《加 vestibular tornou-se mais precisa.A mudan9a mais notvel おla 

divisao da nota em dois grandes itens, tratando como um s6 bloco o conte"do e α 

estrutura, que eram avaliados separadamente no paradigma anterior, e o outro 

tratando da exp,tessdo. A grande mudana operacional no paradigma de avalia9o de 

contedo e estrutura foi a cria o do quadro de critrios com a formulaao dos niveis 

excelente e pdssimo para cada um dos t印icos avaliados. Mudan9a significativa para 

a distribui9ao das notas numa curva mais hann6nica おl a determina9ao de quatro 

graus a. serem atrihiiidos a cada. t6pico: trs para a reda o cuja execu9貸o do t叩leo 

que se enquadra tia descri弾o dada ao nvel excelente; zero para a que tender 

irreversivelmente para o nivel p6ssimo: entre esses graus extremos. os intet 	nediarios 

dois e urn. Ou sej:a o avaliador terd mais uma op9ミo de pontua9うo para cada se95o, 

ao inves de assinalar sim, mais ou menos e nro, ele poder optar por quatro 

alternativas: zero, um, doisetrds. 

O paradigma de 98 abriu mais possibilidades de enquadramento de problemas 

mais relevantes tanto de contehdo e estrutura quanto de expressきo. Na verdade, o 

novo paradigma 己  uma peneira muito mais fina do que o anterior, 。 que, clii" itiiiia 

analise. acentua sua capacidade discrirninatria. Como a finalidade do concurso 

vestibutlar ぐ  a classifica9豆o, e o atual paradigiia se presta melhor que o anterior a esse 

fim, 。 modelo de avalia車。 de 98 e mais eficiente do que aquele que esteve vigente 
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at 97. 0 quadro comparativo entre as cem primeiras reda6es classificadas nesses 

dois anos iI "- Ill盛lor a diferena:(.L 1iJL&J1 

até 97. 0 quadro comparativo entre as cem primeiras redações classificadas nesses 

dois anos ilustra mellur a diferença: 

1997 1997 1998 1998 

NOTA Total redações NOTA Total redações 

20 09 20 0 

19,8 02 19,8 01 

19,6 05 19,7 02 

19,5 12 19,5 01 

19,4 02 19,4 0 

19,3 04 19,3 01 

19,2 09 19,2 01 

19,1 04 19,1 0 

19 28 19 01 

18,9 03 18,9 02 

18,8 10 18,8 01 

18,7 03 18,7 04 

18,6 21 18,6 01 

18,5 	08 

18,4 03 

18,3 04 

18,2 06 

18,1 09 

18 21 

17,9 08 

17,8 09 

17,7 13 

i 1 17,6 17 
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Como se pode observar., entre as notas 20 e 19 ha maior concentra9えo de 
Ie 3(9Jこ,3 e LIj9 I t',Jgueem98 .gueem98 I ..I V01 	3n 9S 	tos contra somente 07. Au ltima nota registrada 
na tabela acima (18,6) corresponde ao escore alcan9ado pela reda9ao de nmero cem 
do an。面 97・ sendo que, no ano seguinte, a reda9加 equivalente a essa coloca9加  
recebeu a nota 17,6. Se listssemos as reda6es de 97 at os mesmos 17,6, teramos 
mais 239 reda96es. 

Como se pode observar, entre as notas 20 e 19 há maior concentração de 
r-4-^"es ern 97 do que em 98: 75 textos coritra somente 07. A última nota registrada 

na tabela acima (18,6) corresponde ao escore alcanyado pela reclaçã'o de ninnero cem 

do ano de 97, sendo que, no ano seguinte, a reclação equivalente a essa colocação 

recebeu a nota 17,6. Se listissemos as redações de 97 até os mesmos 17,6, teriamos 

mais 239 redayões. 

O exame comparativo das curvas de 97 e 98 revela que, de fato, as notas 

passaram a ser mais harmonicamente distribuldas e que a avalia9ao se tornou mais 
臨cnminatria, ja que no houve um acumulo de reda9es com nota dez entre os 

primeiros classificados. Assim esto distribuidas as notas entre as dez mais bem 
dass伍cadas reda6es de 1997 e 1998 

0 exame comparativo das curv-as de 97 e 98 revela que, de fato, as notas 

passaram a ser mais harmonicamente distribuidas e que a avaliação se tomou mais 

discriminatór;. ja que não houve urn acnmulo de redações com nota dez entre os 

primeiros classificados. Assim estão distribuidas as notas entre as dez mais bem 

classificadas redações de 1997 e 1998 

1997 1997 1998 1998 

Nota Total Nota Total 

20 09 19,8 01 

19,8 01 19,7 02 

19,5 01 

19,3 01 

19,2 01 

19 01 

18,9 01 

18,7 02 
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Das dez melhores redaes dc 97, nove receberam nota dez; jd no vestibular de 
98, no ha notas dez., e apenas as reda96es de n丘mero dois e tr6s e a nove e dez 
canpartlularam asmesmas iiotas: 0, 2 e 0,. r espectivamente. Evitando a aglomera9えo 
de reda6es em torno das notas, ha o favorecimen-to da capacidade discrirninat6ria do 

atual paradigma.. Sua eficcia6 maior na medida em que ele possibilita ao avaliador 

enxergar aspectos mais significativos e discriminar mais adequadamente as qualida山S 
dos itens observados. 

A constata o de que o modelo de avalia o criado em 98 d superior ao usado 
at ento 6 a primeira quest乞o oriunda da compara9ao entre os dois paradigmas. A 
outra questo surgir de uma reava取夢。 das reda9es de 97 e 98 pelo paradigma 

reformulado cm 1999. Assim ser possivel fazer aparecer os problemas comuns que 

rebaixariam as notas dessas reda96e& isto . faria aparecer o que os avaliadores no 

costumart' el 'xe'gar E de s esperar, portanto, cre ta l procedimento aponte os fatoresI 	5 .L 	jJ& U.L, 	, -'.' (A 
que elevam a nota dez reda6es com problemas de estrutura e contedo como 

apresentados pelas reda es que serviram ao corpus desta pesquisa. 

O paradIgma de 98 foi reformulado para o vestibular de 99. por isso, antes de 
usar 。 1tim。  modelo de avalia9きo para reavaliar as reda戸es que compem o corpus 

dessa pesquisa, ser preciso apresentar os critrios do paradigma de 1999 



75 75 

I. ESTRUTURA E CONTEDO L ESTTRUTURA E CONTEÚDO 

TÓPICO 	 Nivel excelente 3 	2 1 0 	Nivel péssimo 

. 	Anguio 
de 
abordagem 
1.1.Clareza 

Percebe-se claramente o ponto de 
vista do autor sobre o tema, ou no 
início, ou ao longo do texto, 

0 autor não expressa claramente seu 
panto de vista. 0 texto se exime de 
ter idéias, tergiversa. 

1.2 

C onsistência 

E integra a abordagem do terna 
construída a partir do ponto 	de 
vista, que se mantém ao longo do 
texto 	sem 	contradições 	ou 
dispersões. 

I-
0 texto deixa idéias soltas, que não 
convergem ou se contradizem. 0 que 
se promete não é cumprido. 

1.3 

Autonomia 

n to.41, royalo esforço pelo eadoria, 
ou por am ponto de vista criativo e 
origina, 	CAI 	per 	suas 	idéias 
incomuns 	V..1 	incorraimente 
relacionadas; 	par isso, 	doeporP= 

, intoracco 

O ponto de vista é banal e apenas 
constata obviedades. As idéias que o 
sustentam trabalham no 	plano do 
senso-comum e são relacionadas de 
forma previsível. 

2. 	Estrutura 

do parágrafo 

Os parágrafos sio semanticamente 
autônomos bem divididos, tendo em 
sua maioria mais de uma frase 
cada, todas eras convergentes com 
o tópico tratado. 

; Não hi divisão de parágrafos, ou a 
divisão 	é 	arbitrária, 	não 	refletindo 
organização semán-tica. 

3. Coesão 

textual 

Fla um uso adequado e preciso de 
nexos, 	de 	modalizadores, 	dos 
tempos 	verbais, 	de 	referências 
anafáricas e substituição lexical. 

. 0 texto não faz uso de recursos de 
coesão 	para 	qualificar-se, 	ou 
emprega-os inadequadamente. 

4. Caráter 

dissertativo 

Predomina nitiAamento o caráter 
rlior.ortotkol 	sobre 	no 	partes 
pi.„,46,,.e ,,,, ,,.,.r.tie. , r.,,,e et.

s3 
 

0 eoryjr rl= rliccortoçSn. 

0 	texto 	não 	define 	seu 	caráter 
dissertativo 	claramente. 	Narração 
elou 	descrição 	se 	sobrepõem 	A 
dissertação. 

5. Competen- A argumentação 6 ciara, coerente e 
consecutiva. Os aspectos em que o cia 	da 	conteúdo 	foi 	dividido 	estio 

argumenta- 	concatenados 	e 	apresentam 	
j ciinimica 	perceptível; 	por 	isso 	o 

ÇãO 	 texto progride semanticamente. 

Não 	se 	distingue 	o 	caminho 	da 
argumentação. Argumentos maiores e 
menores não estio hierarquizados, ou 
sio circulares. 	Não 	hi relação de 
anterioridade 	ou 	posteridade 	entre 
ele. 

6. Criti.-idaAo 	A 	analiso 	considera 	dimensões 
cr.lff.fiv.. AA terna. É mkr.ng.T.t. 
A rritint"... . 

A analise 6 superficial e desirrformada, 
r-onsirlor=nri^ 	=penas 	dimensões 
triviais do assunto. 

7. Organici - 

dade 

; 

O texto revela manejo adequado 
dos 	processos 	básicos 	do 
conhecimento 	e 	transita 
ordenadamente entre parte e todo, 
argumento 	e 	tese, 	simples 	e 
complexo, 	concreto 	e 	abstrato, 
próximo e distante. 

0 texto não processa adequadamente 
o material que mobiliza; perde-se em 
detalhes quando deveria trabalhar no 
plano gerai, ou vice-versa. 

8. 	Qualidade 

estilistica 

Evidencia-se riqueza no texto : ha 
frases 	complexas, 	vocabulário 
variado, 	recursos 	retóricos 	bem! 
usados. 

I 

, 

0 texto 6 repetitivo e/ou trabalha com 
chav6es, tem vocabulário pobre e/ou 
inadequado: 	suas 	frases 	são 
supersimplificadas 	 ou 
supercomplexificadas. 

3I8u魂畿器え震鶏
O RiO GRAijrjASOCtAJSE識SULw 

, 	
UNIVEz)SIDADz 

FEDERAL DO RIO GRANDE 
U0 SUL 

WLIOTECA SCIORJA1. DE CIÉNCIAZ 
SOCIAIS E HUMANIDADe 
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As altera6es realizadis no modelo de 98 foram somente nas questes relativas 
え  estrutura e contedo; os itens responsaveis pela avalia9o da expressdo 

continuaram inalterados (exceto o acrscimo da palavra repe町do em semdntica). Os 
tpicos nえo sofreram mudan9a, somente a formula9ao dos nveis excelente e pessimo 

foi reescrita, facilitando a clareza de cada item. Houve maior detalhamento na 
caracteriza えo de cada nvel. Consistncia, por exemplo, apresentava a seguinte 
descri9o para excelente: o texto d consistente. ョ  abordagem 加tegra aolongo do 
texto; com as altera96es, passou a ser assim redigida: e ntegra α abordagem do tema 
construida a Partir do Ponto de vista, que se mantm ao longo do texto sem 
contradiFうes ou dispers6es. O t加ico relativo え  Autonomia anteriomiente assim 
caracterizado: o texto desperta interesse. Apresenta raciocnios ou argumentos 

cnativos, originals, passou a ser assim descrito: o texto revela esforFo pela autoria, 

ouPor um Ponto de vista criativo e originaL ou Por suas idias incomuns ou 
-m -om . ..-..e - ,--, __,i_. _.,;o -adas・  por isso・ desperta interesse. O gue'possivel notar, por 

tanto,e a existncia de maior nmero de informa96es acrescidas a explica9ao relativa 
哀 cada nv叫 facilitando 。  entendimento por parte do avaliador 

3.1. 0 que o avaliador no v? 

A hiptese formulada a partir do primeiro exame das reda96es que comp6em。  
corpus desta pesquisa foi a de que a reda9o nota dez tem aparencia composta por 

boa ortografia, concordancia correta, uso de e nclise, vocabul言rio rebuscado, 
constru96es corretis. caractersticas tradicionalmente valorizadas que hpnotizam o 
avaliador, n豆o o deixando ver os problemas de Estrutura e Conte do, previstos no 

paradigma. que essas reda96es apresentam. 
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A reavalia えo dos textos busca identificar os itens em que a nota -trs fica 

claramente desqualificada; no se trata nem de atribuir a verdadeira nota das 

reda96es nem de confirmar ou no a nota atribuida pelos avaliadores: aceitando a 

inevitabilidade de que os crit6rios estabelecidos objetivamente se movimentam em 

cada avaliador dentro de uma margem de su可etividade intransponvel, esta 

reavalia o buscou encontrar a intersec9o destas subjetividades para caracterizai um 

dado cultural presente numa atitude comum de leitura e avalia9ao. A id6ia6 

identificar o que os avaliadores no enxergam e arriscar uma hiptese a respeito do 

que faz com que ele nao enxergue o que no enxerga, uma busca pelo que fica 

encoberto aos seus olhos conduzindo a identificaao do que serviu para promover esse 

encobrimento. 

Essa anlise revelou que as mais recorrentes das defici6ncias apresentadas 

pelas reda96es foram relativas , pela ordem, argumenta o, criticidade e 

consistncia. Vamos, a seguir, apresentar uma sntese inicial a respeito das 

caractersticas gerais destes problemas 

Argumenta恒o 

A deficiencia da argumenta oe , muitas vezes, decorrente de problemas no 

ngulo de abordagem jd que a argumenta9ao precisa sustentar o ponto de vista 

expresso pelo texto. A formula9五o do nvel excelente do item 1.5. Competencia da 

argumentaao 6 esta: 

A argumenta9Jo e clara, coerente e consecutiva. Os aspectos em 
磐e o conte"dopldividido esto concatenados e apresentai”一  dindmica 
Perceptive!; Por isso, o texto Progride semanticamente. 

Assim o Manual do Avaliador detaiha esta formula o (2000:12) 

Umaa稽umentagdo comp6e-se de arRumentos, que尼inafinalidade 
ae junaamentar o ponto de vista, e de radocinios, que reルcionam os 
argumentos com o ponto de vis忽 e encadeiam os argumentos enかe si. しma 
argumenta9do clara, se essas rela96es ficam evidentes;e coerente se ndo 
hd contra凌タ6es entre o Ponto de vista e os argumentos;e consecutiva se α 
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ordem em que os ar2umentoS esto 召  nnJβ -J.- 	"”γ，。 nin,,., . 
一一ー一一1一．一二  ， , 	~ , 	．  ー 	 ーーーコーーーー I一ー’ 、一  conauzir a ascussdo de modo a dt2ixrir n bit,' nirDム ,,- rnin,,久二一  -L-. にー』一一  
ou menor relevncia entre esses argumentos. Como um texto se dcenv,' iva 
聖

e 讐望te, paたvrロ apos palavra, frase apos frase. vargrafo aps 
讐質璽 esse encadeamento tem de ser concatenado de ta濡肩みi 
Cぎaparte ocupe o lugar mais adequado numa seq安dncia em みジ二  
argumentaF do progrida sem repe仰do ou circukridade 

Pode-se ver que a argumenta9ao se opera sobre o ponto de vista, quee 

avaliado nos desdobramentos do item 1.1. - Clareza. Consistncia e Autonomia ー, 
verificando o modo como o ponto de vista foi tratado. Muitas vezes, o ponto de vista 

expresso e apenas uma parfrase do texto ou temas, o que leva a argumenta9ao a 

parafrasear aquele texto, criando um clima de familiaridade entre ponto de vista e 

argumentos para o avaliador. Se ele no identificou a falta de 1.3. Autouonth numa 

parfrase dessas, ele acaba considerando clara, consecutiva e coerente a 
argument叫ao. 

Assim o Manual do Avaliador (2000:10)det alhao item 1.3. Autonomia 

Um巳 nota 3 neste item so deve ser atribuida ao texto aue se 
comp警er de um ponto de vista claro, tratado de forma consistente e que, 
alm disso・ ouse・ com SUCeSSO, man施star-se de prma peculiar a resnを7加  
de tema apresentado, ou pela originalidade do ponto de vista, oupe石讐フrevisto das idias de que 勿nFa mdb para sus危n危ー勿 ou peたPec劾αγ 
rela9do que estabelece entre essas idias. No se trata, portanto, de 
premiar como criativo o que e apenas divergente. O resultado final desta 
tentativa中cria9d o e originalidade deve ser melhor do que o resultado que 
seria obmIくフpak obe乙Ildncia a mncdnone. 

Se olharmos para os itens anteriores, dos quais consistencia 6 de certa forma 

positivamente dependente, veremos que esta mesma rela9o se estabelece de l 2 para 
1.1, conforme detaiha o Manual (p.10) 

O texto (consistente) assume com decisdo o seu ponto de vista, explorando-o 
consistentemente, sem contradiz切  ao ルngo da reda9do; o texto trata 
apenas do Pon加 de vista aPresen加dくフ， sem Perder-se em divaga96es nem 
deixar-se levar pela tenta9do de apresentar gratu itamente α智um outro kdo 
do problema. 
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Claro est. que para assumir com decis豆o o seu ponto de vista, o pr-requisito6 . 

conforme expresso em 1.1, a exist6ncia de um ponto de vista no texto: Percebe-se 

claramente oPonto de vista do autor sobre o tema, ou no incio o"ao bngo do 

texto.(200:9) O detalhamento que o Manual da a essa formul叫ao do nvel excelente 

em 1.1 enfatiza esse ponto de vista no texto: 

Esta prmu如do indica queの o texto deve apresentar um z,onto de 
vista, isto , o candidato deve expressar sua maneira de considerar o 
ぞoblema apresentado, ② este ponto de vista deve estar claro e伺ndo' 
obrigaめrio iniciar o texto pek apresentago desse ponto de vista 

Contrapondo-se a essa abordagem est 。 nvel p6ssimo: O autor ndo expressa 

claramente seu ponto de vista o texto se exime de ter idias, tergiversa. O 

detalhamento desse item 6 o seguinte: 

A primeira戸ase quer dizer que o ponto de vista no deve ser 
arrwuzao ao texto pelo avaliador a partir da constatacdo de que d vra 
enrenaer o que o autor quis dizer apesar da obscura expressdo de suas 
zaeias. Lstao ao aivel pesszmo tanto α redacdo que no tem um ronto de 
vista quanto a redado que Parece ter um Ponto de vista escoa虜do atrs de 
uma expressdo muito conflisa・ A segunda frase trata do texto que no tem, 
de jeito nenhui”・ “m ponto de vista: e igualmente pessimo tanto o texto que 
se limitar a repetir o que seu autor teu na proposta de reina da reda'do 
quanto o que arrolar algumas idias gerais a respeito do tema 

Como se pode ver, ha uma referncia explicita a in草istencia de um ponto da 

vista no texto que se limita a parafi-asear a apresenta9o do tema, uma prtica 

recorrente nestas reda9るes (quase) nota dez; na verdade, (quase) nota vinte 

Nem sempre 6 esse o caso de estarem os problemas de argumenta9ao atrelados 

a problemas com a constitui弾o do ponto de vista: 番 vezes o ponto de vista 6 claro, 

consistente e autnomo, localizando-se o problema apenas na argumenta9豆o. Talvez o 

mais recorrente problema de argumenta9ao detectado nesta analise tenha sido aquilo 

que P6cora (1992) (a partir de Pelerman) jd detectou em sua anlise das reda96es de 

vestibular de vinte anos atras: as no95es incidem sobre o vocabulrio impreciso e 

vago corn que os vestibulandos apresentam pontos de vista e argumentos 



別  

Crltiddade 

O nvel excelente de criticidade e assim caracterizado pelo Manual (pg. 12): 

analise considera dimensうes quaがcadas do tema Iabrangente e crtica. Assim 。  
Manual detaiha esse item: 

No item anteガor 一 comFcincia da aγ割‘ifl1?lt毒壇o - o avaliador 
confrontou o texto com ele mesmo para veri/Icar a adequa9do ente seus 
Componentes,' neste ー αiticidade - o avaliador confronta o texto com o 
grande mundo 競fora, corn os textos que compem o se" acervo de leitor, 
para verificar de que modo a redaao dialoga com eles, em que medida o 
candidato panic加a db debate que se trava na cultura em que est inserido. 
ひ？llex勿 s6 serd I,-観CO SC reve伽rdくフminlo da 契1らmlia9ao a respe汝フ do 
tema no que se refere tanto aos dados asponiveis quanto aos 
Pos記加riarne7ltOS correntes. Sua and論e do tema so加itado vai considerar 
虜mensうes qualグcadas do tema, serd.d abrangente. e critica na. me.或dqem 
que se posicionar adequada e inte塘enternente com reたマdod discussdo em 
P'tI FC'P.i.4I 	a resp .1く.. -e'.-!CjJChu C3L. 

Consideramos nessa anlise qule um texto que meramente parafraseia o texto 

de apresenta9o do tema nao pode ter nota tres nesse item, j良  que n乞oおl capaz de 
levar a sua discussao para o -ande mundo l貞島ra. Do mesmo modo, consideramos a 
reda9言．o que 葺敏Ia 証13iS fhZ do qlle --'y.,e$sar ll 'll poI］加 de "--"4-' gue Sepe ;-.' 
comum a respeito do assunto. 

Organicidade 

Deste modo 。 Manual postula um nvel excelente de organicidade para a 

reda9敏〕  qlle merece nota trs: 0 trtt- r,"'e無  αdequ ado‘おs k'' ''-''''"-"'-' 

basicos do conhecimento e transita ordenadam ente entre Parte e todo, argumento 

e tese, sinpks e complexo, concreto e abstrato, prximo e或stante. Assim detalha 

para o avaliador esta formula弾o 

競鴛鷲競『繊難鷲競鷺 

蕪鷲鷲熊蕪羅鴛「鷲鴛  
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tese e um argumento Ewdenternenre ndo d necessdrio que todos esses 
Rrocessos e todas essas rela9うes este/am presentes. nem basta que um 
desses processos e algumas dessas relagうes se apresentem para queo texto 
revele um bom manefo de pelo menos urn dos processos e das re廊うes mais 
relevantes para o tratamento do ponio de vista apresentado, o que se 
expressa nessa irdnsito entre o mais abrangente e o mais restrito, entre urna 
clara distinFdo entre o que faz parte da tese e o que serve para comprov- 
IG, reconhecendo a necessidade de dar dひerentes tratamentos a'que e 
simplesaaロ que'complexo, ao qie d concreto eaoqie d abstrato, αら que 
dPn加mo e ao que d dstante 

Vemos, portanto, que a organicidade 6 dependente da criticidade - o que vai 
comprometer urn born nmero das reda96es examinadas ~ e, al6m disso, le urna boa 
desenvolもira no manejo das partes do tex加 no que Se refere ta盛。え seq耗ncia entre 
elas quanto . determina o clara da fun o de cada urna dessas partes na exposi9o 
que o texto faz. N豆o podemos atiibuir nota trds nesse 女em a reth9.es de 

argumenta o circular ou inadequadamente encadeada. 

E muito sigllifl cativo que esses t6picos onde esto localizadas as maiores 
盛ficuidades dos avaliadores na execu9o do novo paradigma de avaliaao sejam 

justamente aqueles que o Manual do avaliador caracteriza como OS Que tratam da 
flu +t%*%.f%fl... e. a A a ,es.+a.'; A a_ 	;) da redacao釦g,8γ 

' 	 “ ~ ノ  

Por tudo isso, este Paraブima de awlbaFdo de contedb e estrutura 
da tania nfase d ammiadolexlo os i-tens Id ngulo de abordagem一 que Se 
sub或wdeem clareza, consistncia e autononuα ー ,5competnciadb 
argumentacdo. 6 criticidade e 7 organicidade. seis liens num total de dez 
tratam do conte露議; do que o tex加  tern Para d&er e do mo‘お como 
encammha o quer dizer. Os quatros itens restantes 一 2estrutura do 
vamgm后，  3 coes尿フ lextuaL J  carter dissel・tativo e 8 qualidade estilisticaー  
-.atく  -. -. - d -声  -- - a c -m -ciari w.jofJfld QThu b texto apresenta esse con磁do. 

Podemos芦  arriscar a Iip .+a .a e4a a..a a +..a 4i-豆a a...'.ae.l..,+a A a.assaa.,1I-,.,..e.* c 	* J1 klkM.'a 	i ijS&i 	t 

letrada e escolar ainda leve os avaliadores a afinar o olho para quest6es formais e no 
ver questうes de fundo, de conte丘do. de autoria As an自lises das redac6es 
individualmente vo corrobo-ar esta impresso inicial 
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As demais difie誠dades ~ as formais % n豆o to comuns, sero apresentadas e 

analisadas え  luz das fonnuia6es e detaihamentos do Manual do avaliador え  medida 

que 釦rem aparecendo na-s reda96es individualmente an紅isada.s. 〇  item 1.8. 

Qialidade est選sti-,--. i如e誠aI憲ち  ,-.-'cl -,a s , r t .,-4,., _Jく〕  ,-(Iu -tii_ii, tiO 4tt.1itO, picCi.a s..i ti tt.tt*i cqti1 

Para 。 item excelente, nesse item 。Manual do avaliador postula:Evidencia-se 

riqueza no texto. みdfrases complexas, vocabulrio vai-lado e apropriado 

recursos retricos bem usados 印g.13) Assim o Manual detaiha. para melhor 

entendimento do avaliador,aatr-ibu華く》de nota 良 qualidade estilistica 

Urn texto que ndo tiver obtido nota 3 no item 3 1 coesdo textua！ーnao 
Podeaspirara uma noti. 3 nesse item,Pois que aqui ndo se trata aPenas de 
qualidade, mas de riqueza. Para fazer jusdnota 3 nesse itemdnecessrio 
que. alm de um qua軍cado uso dos elementos de coesdo textual. α 
redadり  ostente v'ocabu厳rzo ao mesmo tempo preciso, adequado, variado e 
pertinenteaく） czll名！po sem'l14tj1',-, em g'ti " se insere o tema tratado, revelem" 
戸rme dominio da sintaxe da戸ase complexa, conduzindo com clareza α 
珂3rma&oaセ uma orago Pw・口 outra, ligando-as por meio de nexos 
particularinente expressivos, organize atransiFdo de 加？？α frase Para α 
ouかa ede mii Pargrqlb Para o ouかode lai modくフ que revele虜.5pos'Fdoe 
compe蛇nc,aFく1数マ conduzir o leitor く1くフ loJl承フ dbtexto 

Como 弾  fiCOU referido na expiana夢o a r srPtr ttfl S 	LI %5/ 'o SSS.j.ALSdSSkdSSS SALt 

argumentaao, as no6es confusas, as no6es de totalidade indeterminada e as no6es 

semiformalizadas foram alguns dos problemas mais recorrentes. Sao problemas de 

aefl'Ifl.a.f-n daG i',,, a na a" 】.-ann new, .'...n', a.., e. Illl a..+a e-Sai a 'r ,ISfl e. In, I #d IS c 15fll I'S 'V CISne.bu 1 /<Z 43iI 	 . 	 4.t 	t'ikt.. F' 	' 	-O* tJ. - JI f'tIJ V J..,-(it)44 it1 (O 

apropriado e um dos mais senslveis i'tens da qualidade estilistica, ja desqualificamos 

da nota 3 todas as reda9うes com problemas de argumenta9えo. Com  rela車o え  

criticidade, no julgamos adequado que reda9るes que se orientam pe妬 senso comum 

tenham nota 3 cm qualidade estilistica justamente para no dissociar a qualidade da 

exp os l弾o da qualidade de seu dilogo com o tema. Raciocinio semelhante 

desenvolvemos para organicidade: o manかdo conhecimento mantm uma estreita 

rela9ao com o maneio dos recursos com que esse conhecimento se constr6i no texto 

Elll藍ntese. resolvemos que ne盛-, en, Arn +fl ,+.nn n'VIa.,,.., 1%eL(j.: 	tki 	s 41(.dos tratava com riqueza o seu 

tema. 
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Quanto a Exprsso. essa anlise demonstrou qlle a nlal or deficincial-fl1 O iiO 

encontra-se em Seimintjcn. o que Se pode inferir desse resuitado き  que a dificuldade 

quanto a arumentaco tem muito a ver corn a falta de progressえo semantica expressa 

atravs de imprecises e inadejua6es. A deficincia demonstrada pela falta de 

infonna6es a respeito do assunto, ao que tudo indica., parece tamb6m estar 

rdssL'Ismada corn 。 1雄。必 termos mlprec昭。s assinakdos em sen唾ntica De魚lao 

uso de expresses imprecisas contribui para o tratamento supe五eia! do assunto, 

mascarando a falta de ponto de vista. 

Vej-amos, ento, os motivos pelos quais as redaes nota dez tiveram nota dez 

A seguir. a proposta de 1997: 

Hd muitas dscussうes sobre a re,formuルぐ‘表フ aくフ Cくmcurso 
T7 s .7.,琵  7-.,. Aeu utuw. 智起nspropge親  sua extinfdo sumOria; outros de声1dem ques町α 
substitukie por concursos iso伽くわs Para as diversas carrezras acad動ucas, 
outros a加da advogam sua reformuルcdo parcial. sugerindo pequenos 
aj据sIes HCA 声J一  mA 磁IiG!0翼 p1 	&y{Jf1dO G exig④ncia de questi3es apenas 
dIscursivas em mdas as provas. 

Como membro da comunidade na qual esse concursod 
reaii:ci誠フ,vec' certamente た親  muito a dizer sobre α adequa7do 議ソ  
i;octihii伽raot琴フO de can或dato que normalmentePresta os exames.4l6n; 

dsso, amda que. Jamais se tenha preocu peab antes COTh o vestib泌1, VOCd 
es繊井-s4-, e .,.1 ...ms穀震e,e弁蔵フ  1.;..Iフ cmeル，  TTq x ,kG-L-& f 	vO v&O t#ifl 	i Oce acIlてlgI'e u 、ぞs女加laJ二 ,証1 

sua prma atual, seleciona de maneiraがcaz os声turos alunos da&f-'RGS 
vaLorizan議ソ  ace qua虎iinente seus conhecimentos,hab競庇Ldes e aptides? 
o記ソ0ごd acredita que possa Ilmぞr uma maneira melhor de faz?lo つ  
Lembre-se de aue aua伽uer or000sla rek爪,α ao vestibular, se 
eventualmcntea《おfロ議lpela て加-:l _--,_,, _7 _. .7..ver 	紀narザlexos extraordinIrios na 
sociedade como um todo, e ndo'ao seu bo1.n m或vidual que a Universidade 
visa.e sim ao da coktivdade, 

Pcns bem: suaredag'lo deverd desenvoiver sua respostad 

4cti -', "ci1I,7j__rダ)rm!da5es deve haver no Concurso Vesti加ぬr dα 

誌RGS?" Para isso, parta de sua experidncia pessoal. enuncie a(s) 

捜fb芳謹証紐ジdofうeり gue Consi露欧1搾ec.eu.W'Ia紗  e qpresenta motivos pロγロ  

sua proposta. Desdo lrjon 戸que claro que, para tins de atri加ti戸o de nota, 
/ 

r.ac7ir ?J よexIてソ corret-earticulado‘簿加eり tema にJ 



Texto 1/97 1 Nota 20 

Mudan'asllくフ Conc-ai-so たstthu1ar 

r'im nosso E,& 4do a 班α加na dbs jovens que たr"lma o segundo grau 
貨黒co響  .me霊l mgreコ,ar em uma Universidade. prefrrencial,nent nα 
しノjコ、甲‘.rorem・ Pw'aia三 precisara antes ser bem suce政dくフ no vestibuたγ： α 
ma警tona 些  cerca de trezentos testes que selecionam os fiituros 
academicos datl！〒RGS. 

Euj vivenciel tal experidncia e sei que ndo d nadafcil realizar mm 
prova ae vesfWu Lar.Uル加 de vocd estar em uma saia com lllaお vinte 
eIl' dantes. lodb含seus concorrentes threos.e ,wilniente etressant& Taかe乙  
as reformu如6es no ccrn curso devessem comegar justamente por ai ・ os 
can療環1tos deveriam ser 或strthudos em ordem aifab虜ica n-as escolas 
ciescons!derando-se o curso a gue concorrem, o que amenizarza umPouco 
Ir 』一J一，ゴー七”,りffーコ．h “ しレtd4Iノビ‘与I-'レ・レ 4.4( &フ jaルr a S町一 ancwsaao e a ado戸o de ques箔es 
或nfl., rn1i.n e,.)-t V4,)'1くフ invs das atuais ques3es abjetivas, o‘算‘e propiciaria J,lalDγ 
Tlexwivaaae nas respostas, Permitindo uma avaliaタdo 加tal dos 
conhecimentos do aluno, mc無mお  4.;,.4 II. 加b諮dade de eserifa e 
cDIYij'eefls飴. 

Porm, acho que o essencial mesmo e haver uma mudanca na forma 
αe Pre-p arag ao Para O veS4wi'laT.A し戸IAくGb『 exlge em seu concurso 
00n11.eclmejttos Gβadフsdfコml7ca e 加ls,mmmenle sacaうrangidos nas 
escolas. SeriaPreciso urnaParceria entre as escolas e a universidade vara 
ar貫 '4%3;I4ag'IO r,,- r.-'. ri ,-.'-'. .-',ir ri..-,, i.'- sec琵  ;;4i-. ri,-ti- .-,t 	II EIS 	yI.4%. f.'LSl P&S I. I.4L1 l.1L4! I 	flL.t.1 EJC.L'&'&lSt4L.41 Sot..t.S C.. dbs conte おS ex:guおS 
1翌’concurso vesilbular. α f.im de g2'e 口12l bcs βei1.serj('('9)l em l'ma mesma 
realidade, acabando com a necessidade do estudante realizar um 
‘風rsi掃1o"P14114al競ros conheci!entoso加紀おs na escola aos solicitados 
nol'eSクbWar' 

E..軍rn, acho que o vestibular ndo pode ser exringuido 戸 que α 
Procura por vagas nas universidades‘ るemma加rmi f了 .'2'rt' Pc;-4 "1 
mudanas devem sert.iIasa1122 de a.ue se avalie!)"ri", ！ヲP扇rp wJfク／roー  
do estudante durante toda sua vida escolar e nラo aDerias o au'ele 
aprendeu no "cursinh.o".S assim.? aranP:r ,mりぐ 一 7jl7六￥,γ ぐfカらfnぐ β 
pr9psszonas competentes. 

84 
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lo PARAGRAFO 

Criticidade / Estrutura do pargrafo 

0pfimeirop鷲’稽rafo 《I。 texte se comp3ededuas frases que apenas constatam 

o que todos ja sabem a respeito do vestibular: 

grou te como ine enirar nc Vnvekd- 轟ewialmente flc UFRGS.Parem,. pw'cz tzL precisar an.tes s.er hem siwedido w veslibukir: uma 

maratona黒cercas de trezentos testes que selecionam os futurosUFGS. 

r. ic f -.)c'ec llこ。 e sit .t+i4J 	'"L.,&1 -Wlellla da ,ed ",'S' 	 H〕or l sso. a estabelecer 

um dilogo com as informa拶es diSponiveis a respeito desse tema. No Thz Sentido, 

pois. urna nota t鳶s em criticivaie 'a que a analise e superflci煎 e nem um pouco 
登義c各 Al轟丑毒55奪 essas 血as登ases e強叩るem um pargafbrn-i雄。 pobre, 手leI姦。  
tem propriamente um i6r'ico, ratificando a inexistencia da nota trs em Estrutura do 

pa諮igr・f" 

O Manual do avaliador (2000: 1O)assjrn carateriza como nvel excelente a 

EstIllむ】1ll .do pathgrzfo: Os Parど智rafos sdb semanticainente autnomos, hem 

divtdidos, tendo em ua matorta mazs de uma戸ase casa, todas elas convergentes 

com o tvico tratadoA盛vis動 dos pargratbs deve reiLetir a organi7aco das idias 

e a orgarliza9加 ffiterna. N証o basta, portanto, glie o texto poss-ua a aparncia de estar 

bem estruturado, e preciso que esta forma esteia refletindo o conteudo 

2o PARAGRAFo 

EC'tIfl.I-p...n'4-A 	& do pa‘唾寧准た  

o segundo Paragraib tam 1-u segunco para raio tamoem apresenta proolemas: nao e naaa危cii realizar 

urna prova de vestibular る  seu t奪ico A raz5o る  a presen9a dos concorrentes d;retos 

na mesma saia・  dai decorre a proposta de inudan9a: os can庭datos deveriam ser 

gra誕 Em nosso Estado, a maioria dos jovens que 1綴鴛 o segundo 

distribuidos por ordem a雄bdhco. A ltima frase no mtantO一  ~ 
- fl (S ‘ニ“v comlerge na-',.- t.o 
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+6pi"' trta'"・ l AaS atreses1+o ulll .itvr%J &U.%4%J. LA 	 4AL L1J.I.J t 44LJA 	 A 	a adoFdo de auestesa 	或scw&zvas. 

ijiZ o Manual do Avaliador如 10): vamos atribuir a nata 3 apenas a textos aom 

切dbs os Pamgr雪bs'lm枇’hem esfruturados たlntP do pozto de vixta de seu 

funcionamento pam separar as idias do texto como ponto de vista de sua 

estruturagiio interna. Nao caberia, por isso, urna nota trs em Estrutura do 

par結rafa. 

3。 PARAGRAFo 

Clareza / Consistencia/Competencia da argumenta真o 

O terceiro par結rafo apresenta a questo central, o ponto de- vista: mz&dgngana 

prma de prepara フdo para o yes助ular. O motivo 6 a exi華ncia no vestibular de 

co班ecmentcfrs- aliados d Prtica e tais, rarame,nte sdoab,婆稽idas 善as esco販s 

Essa I玩muia車o no e clara; como eia estd no centro, explicitando o ponto de vista, 

Ii加hえcmlo se ・.ts91%11i' 1iii3 llata tr飴  A4i(.LI.J LJI.jA .L.LL4A 	ALI.ciare7t: tI加se percebe daramente o Ix皿。  
de vista dひ‘aとlior. 

Consequi'entemente, anota em Consist6ne話no sertr亀 visto que a 誠藍4ia ie 

avaliar o estudante durante toda sua vida escolar, apresentada no u ltimo paragra拓  

sebuli Eiflni inic誠， que a caracteriza como concius加, no decorre claramente 

que foi dito ao longo do texto. 

do 

A expressao a,/Im de que ambos se inserissem em uma mesma realidade 

vaga e g __u_rm, .)quこ cen雛聾ella3fりね昇 ‘Iui. d n .4 a a%,n..ar., n nal r .4 	con,etncia 

da argumenta碑o. 

Pg燕tita鱗 : conhecimentos露udosdprticaetais, raramente s& abrmgidos nas 

escolas ~ vrgula sevarando o sujeito do predicado. 

4。 PARAGRAFe 

Op'.nI,yiisid )lD.S SLflfl.Sfl%%flt 
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O ltimo parEgrafb que traZ a 'lara da crcli.'s動no enfimA 	.' 	A 	 誕 al6m do 

problema ja indicado, temos ainda um nexo argumentativo obscuro entre avaliar o 

grczude gprend77,瑠e,"kb.sfl, dd) e 'f7Jdantedurcinte たフdaasl'a wda esco伽renピibaRフenas 

o que ele aprendeu no "cursinho " e a garantia de universitrios e lフγがsszo;1a;s 

comperenres. Isso inviabilizarja uma nota trs em Organicidade. 

Texto 2/97一Nota 20 

Hleg ilimidadedo vestibuルr COmO avaルFdo 

Simphfl-can-do o motivo da extstiicta do vestib-tilar, podemos deftnt-i o 
como umaavaβα9む tornada necessdria pelas limita戸es dh estnttura 
universitria nacional. 月valia9d o essa que visa selecionar entre os 
candidatos aqueles que melhor aprocimam.-se do peがl estabelecido pela 
z,wiversidczde.. Os principtos que regem α西 in.ulado da prova.. &egzwdo o 
manual do candidato, sdo de cobranFa de um efetivo exercicio de 
raciocinio e da戸osse de urna cultura orgdnica, 差dode#le刃製芳  iza多do de 
conceitos abstratos e conte血わs livrescos.E de 危to. os can厳latos 
aprovados ;ws' ddo a impresso (nas entrevistas 97'econcedem,) de serem 
pessoas inteligentes e dg czIli.'ra mediana. 

4questo, no entanto. e se continuarlo as'im.os candidatos qu.e 
collIeci no cursm Io esiavalll ver 1 7 jrallle刀把 elllPen Iconned no cursmno estavam veraaaeiramente empennaaos FIO awendizado 
e exercicio de conhecimentos ーmasG 難癖cだadavaaentendergl'e 鋳lJlα 
em wsta o クnmm aクanaono aos esmaos assim que oクUvesse sua 
4p, &V4F4ti. o o自/e.Lz VL' db exerccio de raciocnio e誠1aquisido de cultura 
gra umcamente Fara a obfnint'.',n ,ln ,,,mnn vaga.Da mesma pTiflQ, Se α 
aPrくフvaぐdくフ dqpendesse da memorizaぐく1o de iくフda a obra de Descartes. e厄so 
声Ilifl.0房esl,1f eO aPlにロ “oAd %.発icど」 ovesだ加la乙 9瓦e deveria Constituir 
wm avaliaFdo cio cQnhecimento edificado nas escolas..na verdade tornou- 
Se o con虜cionada一 do que d lecionado nestas escolas. No meu colgio, os 
,..7 I 	de R 1c ぷaeTtA -!- ,4,-C .L.S J 	‘安加声rum curtos e inexpressivos~ni-u V2 - 
"ndo caem no vestibukr",conchliam OS educadores. Tambdm ndo se 
incentivava a leitura de livros e jornais cornoプ 'rmna 議zoh feto de crfrica e 
estuわ, ,.tI t-t C' I-' flfllフ ICI#SIfl VtnflIflflfm de permanecer temporariamente bem 
informado一 apenas a厄 a realizacdo da prova de Histbria. H aqueles que 
arumnCntam ao menosJ urna Jbrma 議三, 7. -llI ."1芳  - 1OCfl2 OU mat.enひロr em Contato corn 
α ,-'l, 	.Mas 2'7fO ",-'r)ntato 「 ‘m 1moria das vezes suertic tal e etmero, 
quando no induz o aluno aob dioda 訪emlw一aC da C尼ncia. /ustan2enre 
flPlfl (?r/tPr- 	- -. - . cbrcI,t,-rin fIPVVfl声r芳1a de es恕do. 
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4A. 加gdb,ao meu ver. d abandonar a criacdo de uma Drol花l Dadro 
com elementos previsiveis.' 'Mas"prova da UFRGS戸 se caracteriza 
exatamente 戸orisso!,二 αlgmen恕rdb・  cer加， mas'inegdvel queam或1 
assimgpresentam relativa previs坊療dade Do contrrio, no poss坊疲加nα 
a existncia de urna verdadeira ind'stria parasita de ensino,品nstituida de 
cursos戸rかvestibular e cursos de redaFdo Hd seJ雌ve a seguranFa, como 
dizem os protssores de cursinho, de que" cair tais e tais'questes, que α 
prova ser obfetiva, que a reda9do ser 声なada ,n .r .4-,t,,s-ssp C's ts&.s sisiados L.i .1lo& 
乃n conseq盛Jncia. os a加nos alienamse do o句etivo. do estudo, encarando o 
Vabr da cultura na疏retaPrqoordo em que esta'cobrada no vestibukr. 

Acredto que enquanto o vestibular exigir conhecimentos previsveis, 
com questes‘「γ可etizadas "pelos cursinhos, continuaremos com alunos 
cub conceito de aprovagdo no vestibular significa a alegria de nunca mais 
precisarem enxergar' logaritmos. 

1。PARA GRAFo 

cIareza/*La 	I consistnciaノ《〕1雲aiicidade / cl」ticida'Ie 

Para alcanar anota tres no item relativo良  clarez& dip' o Manual但9）・ o texto 

deve apresentar um p-onto de vtsta, istoe , o can虜議1tc deve expressar sua manetra' 

de considerar o problema goresentado Tat ponto山 vista n負Q deve ser deduzido 

peloava五ador na telttati:va de entender◇響己◇ ..:t◇r響is dizer, neml Ser composto por 

idias genericas a respeito do tema. Dessa forma, ao texto acima no poder ser 

atr%?.i誠do a -nr.tn s_n .' 	 j豆 que o can盛dato se limita a repetir conceitos gerais, como 

se pocie notar na defini 9云o inicial, que ocupa as tres primeiras frases do texto: 

鋤wlヂcando ,. mo打vo A l exls癒rcla d..(/ :t:t Vtj 	 、ぞst誘算ir, podemos defini-lo 
como uma avaliagdo tornada necessdria pelas limitag6es da estrutura 
証差Iジel31競rIa ,-.,-,,,,' --,, l・ ‘ 4n,ss yc,s osLi,.s, e.... s,...ts.. (net...... A .j.vaba芦o essa que visa selecionar entre os 
candidatos aqueles qu.e mel加r aproxImam-se do t'eがI cxisido t'ela 
"mve'siaciae. t's PrmczVios cia e regem a ルrmu Lacdo da Dr（ルα． seeund00 
ThGflUCU ao canaz acto, sac de cobra無Fa de ijJ,...1.. 	 ザ誠vo exercicio くゴと  
raczocinzo e cia Posse de uma cultura or,gdnzca. nビio de rnemorzacdo de 
concei たソs"bぎ11"“た乃・ ecひ万記zidくJざ方ジ1てる「‘・じぶ  
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4li"lc豆o acima e dispersiva porque n豆o trata.do,tema:h. .. SJ..SSS,S4 	 や1。  do vestibular .em 

geral. isso desqualifica nota tres em Consistncia, j言  que o text I p arfl.n一  ceo as,,L'ItLlJ %1L &)%1 'LLL 

divaga6es que no contribuem para sustentar o ponto de vista. 

O final do primeiro pargrafo contem 。 impllcito descabido de que todos os 

candidatos aprovados concedem entrevistas. Isso desqualifica nota trs nesse item.Na 

verdade, as deficiencias relativas ao item Criticidade colaboraram para a ausencia de 

Qrgnicidade. visto que., de posse de irforma うes equivocadas a respeito do terna6 

invi飼el ◇  man可◇  由  rei零oes 山  natureza l6gica corno as que sustentam 

Organicidade. 

Sintaxe: fragmento de frase nacional. AvaliaFdo. 

Semntica: Em cultura mediana, na云  ltima frase h um problema com。 significado 

da expressきo que costuma ser urna expressきo depreciぬva. 

2‘。PARA GRAFO 

Cr進1退ade/CGIi葺］モ総I3f血daa!・芭l!menta慮o一  

1JUja ocorrncia que tarn耗m desqvLal途Ca a Ciltiddade apresenta-.se na 

誠t11114丑ase do segu --i-.4. Ut; s uliuu p41 agi iii.i. 

Mas este. contato na,?1α10ガa da C, vezes ('li VLCV1 1-' *'1ガdjaIeef&mero. αllamk) nd0 

induz o aluno ao d diodaliteratura e da c/dncla.声 'twnente Pcル Ca rater 
cJ'rjacit6ric (IL' csf声_____ ,_ ._1I 	 . 

NOt.+o tronl-.r., ro 14.; 1 I.-1.1 1-S1-,,..b.4il .',.. L1, LI 	. I 'S,IL I4II 	敏〕  antro o n, 'a%_&$.LIL.' SJ 	&L_S 	e o k- eynt6r e, na , ,'oc.+ih,,l or, q , ia\j.jI I.WJI 1'.J 1LJ I L..LIL,i.4ICLL.A 
por ie. - e,. s a e e,.rll e,. r.,.... .-w.+ .'r. e. n t a ,e,n.Iち  a .'- a,, e'. .-ans.-s.-e - "r.. na ..e a .4 . - .-.o n+a,. ,4,.c'IJL L.)SiJ .I... IIJLLW. 'JIJA LUt.%JL LIJ LW. I.IS.eIJLa., %. *J j 2I. .ieLiLJL 	J.tL. 1JC1.L LLe L&JS 	iiut 

escolares 一  a literatura e a ci6ncia, no caso~independentemente de vir a ser contehdo 

4eve血bular A pGssl暴1三dade -3, 臨illa __,_4 -'夢---..-'--'eber "Se'111 - 5:11la ne "'0uC V'.UL'IaL. '1. 	 Ut LuLL 	It'tL't1 !LUL4 lLLal.1ma 	L加ICO SC 

deve え  capacidade do autor rcvciar certo dominio de informa6es a respeito do tema. 

o que, de fato. no ocorre 

Asegunda 丘ase、 a ,i,- a r4r s so-nij'{,-' rar9c,rf0、  ('rinflirn iirv, rirtr0 rrrkIirri-. 	' 	 4_*. *S1A 555._s 55J 	4..5_sfl.*%_# 	'St 	5.51, S 	S.f 5t 5.5 S 	S '.1 55 	.f S Sd S.'tttI.S.j. 

1'-,がc○】  0S canddaioS que conheci no cursinho (Sj..IL iStISSALL4A.55S.Js 	SS%./J.Sje../ 
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verdadeiramente empenhados sきo opostos a urna maiora '- tllll l ndetertninado3 

conjunto que preten蛋a abandonar os estudos assim9"eobtivesse sua aprova9 do 

Tal abordagem compromete nota trs em Competencia da argumenta恒o 

Pontuae豆o: uso de IraMess 豆o .nara indicar 盛盛。g。呈maomenos.eumaprmロ de. 

bem cru m鵬 fl14#lr e fl ,nflb*t.'l*r, ,'lfl*S . .fl llttJ.I41 441 .1ft 4-L'Ii4444L/ 3.-C_/lIt 44 43.LI ra. 

30 PARAGRAFO 

Criticidade / Competncia da argumenta戸o 

O terceiro paragrafo ratifica os problemas em Criticidade 

Asoんg(1o, ao meu ver,'abanた)nar a criaGo de uma prova vadro 
corn eiememcis previsivets.' Mas ロ prova 議1T T :DLI.L .L4_U.)声 se caracteriza 
exatamente por i.soP二 αrgumentaro. （了  erto, mas'inegdvel que ainda 
assim apresentam relativa previsibilidade. Do contrrio, ndo possibilitaria 
ロ existnciロ dピ “1胃ロ verdadeira indlstriロparasita de ensino, constituida de 
cursos Pr ,_-t7a etibular e cursos de redaFdo Hd sempre a seguranタa, conto 
ui'eI-fl os projessores ac CUTSifl.'O. ae que ca1ra加お e tais'iuestc3es. que α 
prcv7 ser 唾/etiva, quearedaFio serd julgada por deternthwdos critrios 
Em consequdncia, os aんnos alienam-se do o加tivo do estudo, encarando o 
V33b1‘議lcultura n-a議reta proporFdo em que esta'cotra売na vestiる1裁4. 

A argumenta界oare - 1'.it1-3 t-t'3 1teY1_-L-,--..'- 	r 	--海lh(Iade lgnora o r313. Iealllleまlte 7lolt, f,3-' 1 

no mundo real o programa do vestibular e que deteiuiina que tais e tais quest5es 

caalll 豊a l'rOvae a llecessidade de urna avalia鱗o晦mvae13c.t. I que i4M,s's iisi.s_' J 	 i33i1U. 'l.4.3l 
I: r. nn9a - -,n,., .) 7r(1. I 3,lI,1.t4l(.lAJ S., 1 L 	U.塩.flC) nra.IU, jJtJ,3 dados d卸flflc.e?e, n-fl-rnc .'r.n-na.- .-ynn.r,4,',. nIl'il*nrl. A%_'LJ.I 	,&..) f/U.3 U. .J '%JILI%. 	I.,U.W Jl.4L/LI..' J. f'. i. JIIiIU. 

de construir a prova tambem precisa obedecer a um critrio consagrado no meio 

L-3-ijLU_&) C!j平.3'. a ll inv crsi uate e畦直 inserida. A m或おtrj,7戸arasita de ensino insere- 

Se nes1e universo do vestibular do mesmo modo como 。 aluno: pelosぎogramas das 

discii,iinas., pelos contehdos julgados relevantes na tradi夢。 constituida em nossa 

cllkura. AIJ%/A.tc_tl,, 3..JAII.話Uu, I ,nnI.:.- --- - e V-.'.#t .LII p POaenall1 dar 11largelll 	a 	'Th1.'3 T34'. 3. 

imprevisiveis. Com  esse dilogo tao pobre com o grande mundo id fora,, esta redaco 

盛U pode asI女ar a urna nota tr6s elll (-3,,'-I愛iddad'3 
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Esse mesmo pargrafo analisado acima aprese"t。  outros problemas. A 

express動 acandonar a cn PISdb e,n。  v ,.liv - rs, ...-vwwer., 'a z- .., $ $ L3 	LLJ LLLLLLLLLLJ, LLLLfJL 	.)l. 1.-LU. 加adequada; o 

mesmo se pode dizer da expressえo prova padro corn elementos prevzsvezs. O leitor 

m、fv、iぐnr三  Iーーー一ーー‘ー  dedlにか  o que o autor guef dizer com as frases acima;h、  oortanto 

problemas na Competencia da argwnentaf1o. 

40 PARAGRAF0 

Cdガddade 

A concius三◇・ fbrllla,l___ll _ 1--l----------lormalmente oem eserta, ancora-se m ar Inesma argumenta弾o 

do pargrafo anterior relativa a previsibilidade dos conhecimentos exigidos no 

Te 1t4hl .1 I.r・  r ,5.fl+.fl,, I., n.-s.-fn.,+.-,., es Ill ann,,. .,r hi a..-., n ,la *.,14a.1 asJjJ.-1 ULJ '.-f rfll..)LU) jJL 	 .-. 

AcredIto que enquanto o vestibular exigir conhecimentos previsiveis, com 

questes‘ン.n-rn ti.--, e- d -, C,C.-L&.-4L4(A.J " pelos cursinhos, continuaremos corn alunos cujo conceito 
de aprova cdo no vestibular signflcaaalegriade nunca mass preczsarem enxergar 
logaritmos. 

T'a'.,*,s 3 /Q1 1 Tes+1. )A1 	,.'. -, / 	. 

Corno selecionar os meihores 

dc/c' csramos e可7-entanao mais uma batalhaelll nossas vi'das, taivez 
ndb'i,'1 琵’笠a 'i'？がes hardha,mas sim uma guerra. Consagram-se 
vencedores nessa guerra, como nas demais, somente os melhores.Essa 

8F/l''t 	I ..-, l: C.-t,-/ P7ec iC,r 	(er5 ti-te: I LI &$.JflO1t.4 1.t$ .'L#111L4 01.-fl 	/t:,...'或ficada Par'lnao か・‘1ごer ti't/lC,4h.CF 	t1tI.:..) 	1(41 &L4gJ 
decepgうcs para quem ndo cons望lle venc&-虹 lb乙わ(' che n/rrn,iO L t%_..-5 4I /IiIt ao consenso 
gue e Preczso mudar mas flem ル尿フs esto 或SJJ0it0Sa ク・Ubalho,・ Pol・ este 

O rrr/cevc'o de mudanFa deveria comeFar na 加se 必 pzrmide 
educacional. Primeirod necessdrio fzer um nivelamento da educacdo 
1 C.(.,, Processo deve coJ77e t'tr Pe L-1 e売ca声0声.,- el77 casa,Peわs P -:..4_SOUL. pt L.'L.- L.OUt_I l.61 1 L.Ldi$SL.L4! 	t.LtflL#1.4L&t. J t.-.ii... ti:: k..I_S0t.4. jJcti-o ,c_flO,aだ  
chegar a e血ccgd o 声if,ym escolaPe勿sprqfessores. L)e'-'emos priorizar os 
princiPlos baJico.3 dawd",entre e ies a educa9do オ CIO quem pt?n20 o 
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carter do加請viduo edela quem虜rd se esse mdi匠duo sera um Presi或drio 
ou m'dico. 

No podemos cゆar a UEKGS pelo caos do nosso sistema 
educacional. No temos con町6es de fazer como os E (l.A ou outros paises 
desenvoんidos onde o aんno que apresentar o melhor curricuん escokr tem 
vaga garantida nas melhores universidades do mundo. No podemos faz- 
bJ加γ9だe serjaurna tremendaJ /'.fl JLtC. .)C..I ,S 	 グustiga cornparar o curricub de um α加no 
prmado na melhor escola de So Paulo com o currculo de umll estudante 
do Serto Nordestino gue nem tern 8aルPam estudar. 

Pablo Picasso em nada usou matemdtica, flsica ou biologia Pam 
pintar suas telas. Picasso pI""l dos maiores artistas do mundo.gue 
treme;tda injustiga seria eliminar urn Picasso de hoje de uma vaga α 
なnかersidade. Ao 加vds db aluno repond&" a.glr加たle cinco perguntas 
dessas ll菅S dsciolinas voraue ek no cria trs obras de arte. auc seriam 
avaliadas Para ver se o aluno- tern ou ndo con虜F6es de ingressar na 
u m ve rs idade. 

Epienameme Posslvel r車フrm“勿ro死shb瓦后n basIa 9ue lD凌）snos 
pe7ls'emos声  ntos, 	 aだ0αんno， α厄 cみegar a ama co万cill sdo 月  
me孫7r maneira 	 むhzer col710 a UER.Gses誘  
ーfhzendo, ou seja.eル es厄Pr卑ルndo~nos esse Iema db como reルγlmたγ 
1mdb 
議me possvel rejbrrnular o Vestibular, basta que todesde o reitor at o aluno, at chegar a urna conchara iniciar esse processo fazer como a U.FR G.eia est propondo-nos esse tema de como refo,ar. Esto sendo feitas milhares de redaes, que a 

!u'gar se cada a忍た,r セm ou ndくフ condi うes de entrar n加'-'1血た  pensemelhfazenmudademo麟舞麟鷲~ 議響~鷲講響fos nso. AS. estc-mu lar.lrn deddade.tro do 

Vestibular, pedindo a opinido de seus声turos alUnOS pam mudar e mudar 
para melhor. 

1 0 PARAGRAF0 

Competncia da argumenta o 

A primeira frase do texto~Ho,e estamos en庁entando mais urna batalha em 

nossas vidas, talvezndり seja urna simples batalha, mas sim uma guerra~expressa 

urna tese: trata-se de uma guerra e no de uma bata血a. NaoM argumentos para 

sustentar essa teser,.A丘as己 s稽rirrrts ta'iy必dm aPresenta Fobtemas de argumentaco e 

irnprecis加  Consagram-se venceaらi-es nessa guerra, corno nas売m1ais, somente os 

mel加res. jssa卑‘erra inusra rJrecisa ser modificada tara ndb trazer mais mmlg 

de c epgうes戸am9i薄斑 ndo CO,iSegue 、・enc‘ー臨. 

i'u4gar se cada autor tern ou nく1o 
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c o sttl題かse +Ia4' elll n,ahnv comLb'4 ik 	aguerra; ito eltallto,I II -'lt car a guerra e 

uma proposta que precisaria de um detalhamento. Alem disso, a diferen9a que se 

costuma ver entre xuerra e batalha e que se pode perder uma batalha sem que isso 

signifique perder a guerra: essa 合ase parece querer dizer que alguns s豆o sempre 
derrotados em qualquer ciue seja a guerra So este fosse o caso, esse argumento 
tambm teria de ser desenvolvido. Por fim a 艇tin-ia frase do pargtfo~Todos 
thegarci-m ao consenso que'precisa mudar, mas nem todas esto dLs-postos α 
trabalhar Por este idea！・一 aprese血a unla m4〕recisきo- de argumenta弾4j' que o 
leitor precisa imaginar quem so todos. 

ltif《雄曇馬s雄ta -- (f稽さ  -,-;.i).j&J2 t 	t%*t%, 	 露nsenso (dei9ue-‘声ecf.s0 mudaえ  

2a PARAGRAFO 

Compet6ncia da argwnentacao 

Devernas Prlorl2αros- principios bsicos da wd4 entre eles a educa o 
Assim como no pargrab anterior, os- conceitos aqui expressos deixam ao encargo do 
leitor imaginar quais so os princ加OS bc5iCO5議lvida; portanto. CompetencIa da 
argumenta 証o. 

Morfossintaxe (erase):Esse processo- deve comear pe版educaぐd o -ル1ta em casa 
peLas pais. ate chegaraeduca戸o-声Ito na escola Pelos pro声ssores. 

Pblltuag勲x E ek 9 7J7l1prma /) 	欧フ m療w鹿‘oa e e ,l,, 
加dividuo seTa um presi或drio ou m‘或co. 

3 。PARAGR．、F0 

Convenぐ6es-ortogrficas: s (s)ert喜o N()ordestino 

4O " S S S r, -V-s S V #-4 	yI UtJ 

Cl童驚誠  ann. 
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Aafi,零三O. 4uc d itifc給  ao 芦fr館fatbPabi Pkasso em iada" so女  
ma 召岸la存ca.、flswa ou. btoiogra para pirnar suas telas os誠 longo de ser consonsual o 

expressa o senso' comum. 

anven6es ortogr良五eas e pontuaao 』o inves db aんno respondたγ as trinta e 

cicdper:intds dessas fris disc郵inas.porqueゆ0γ que)ete ndo cna trs0 lras de 

arte...母  

5W PARA#Y 4. 1 d 

Competneia da arginnentaao 

E plenainente possvel reformular o ルstil,露ai;. basta que todos nos 

pensamos 戸ntos,. desde o reitor at o aluno, at '5,. 	a urna' conclusdo 

Sustentar que e plenamente possvel reformular o vestibular ja 6 uma afirma弾o que 

suscitaria urna longa explanaao dos meios que possibilitariam tal mudana; contudo, 

a afirma車o final de 準le se simplesmente nos pusermos a pensar声ntos, desde o 

reitor a厄oα叔no. α厄chegar auma conclusく1o 6 urn 1ugar-cornum, 

Sintaxe 価ases siamesas e uso de tempos verbais) 言 plenamente possivel 

refbrmular o Vesnhular g basta que todos nos pensamos pensemos,funtos 

Pontua瞬o: Eszdo sendopi!as lm肋m・es de redag6es.quc alinひdeノ“Igar 

Conven6es or'togrficas: ...しゾ可頁  GS est afim加fi可de par (p ヴ um JIm ao 
monstro ciolセstibular. -. 

-r 	中9 11 KT.,4... of',7! - 	4.t! 

CO鵬nm戒, ri. 1 l S1llda Tfl.n fl Inn ,e r.1 i.認αr111 	,., 

子珂17 17*1痩α, ovesたbukr戸にー '17 nr17'O.,t17natraje ton!a da mazorza dos 
jovens estudantes, bem como de out?α5 pessoas c'ue desejam ingressar nα 
universidade 一電’癒αγ as aptides どIeli炭α lm電ddb heterog&nea ndb'uma 
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tarefa fcil9“α如Ler forma de sele o ser parcial, maximlafldo aIgzns 
Pontos e minimizando outros ムso‘響癒ca a polmica em torno de Possi veis 
reforn1 u諏戸es nos concursos vestibu加res.毒フe昨wcimentos sempre serdo 
possivels・  戸  ,-,7J91 ・！odos os anos, as universidades tran$formam-se em 
iaborab rios de sele o,H履uns pressupostos, todavia, devem ser mantidos, 
uma vez夢e ainda 8arantem uma maior isen戸o 

Possl';'ei muda即as no concur'Ut_p ri_Ut功"r 'i,、,,i41e i;fl- bfl'meiras... ..fl, C_.ifl. C,! 
Lugar. respeitar a comunidade em que o mesmo insere-se. Isso signがca 
observar otrabalho realizado nas escolas, com vistas a ullla maior 
αたquad o. A atribuigdo de pesos diversos a provas vinculadas d carrezra 
esolh繊l poderia- ser substz-tuida pela- realizado de u-ma Pmva geral, que 
abordsse todos os conte意dos, seguid db exames especflcos. ISSO testaria 
as hab敢dades gerais e exigiria; ao mesmo tempo; um refinamento・  dos 
especificas.A grande procura por determinados cursos,Medicina e Direito, 
●りrexO14 ')lAtti_p.I!1,,ti.,, f i,$り  S_ps i_i_C? 	声  que eleva &, uivel dese"sa盈1プos.H existncia,)i4 U C14LI!i_U. I 
de uma mddia minima. suverior aos necessdrios trinta Por cento em cada 
prova,gamn査na candidatos de perfil elevado aos demais cursos, 
valorizando-os. Da mesmaprma, atuariaaextin9do da Segunda op戸o 

Algumas universidades no pais. como・  o de Santa Marta, no Rlo・  
Grande da S砿 vm implantando seleg6 es baseadas no desempenho do 
''""ato aoJ4S1 its I.s 	it_pSI55 datrajetria escolaf: Tal ptposta, atPeiredprimeira 
vista・ apresenta uma s'rie de problemas. Em primeirol"gar a dificuldade 
em utilizar os mesmos critrios de avaliagdo para escolas d罪rentes, O 
pr!ncクa1, contudo,' o con或cionamento do,turo do estudante ao 
desempenho esc-o后γ da infncia e adoたscdncia. 』  oportunidade de muitos 
corrigirem suas声IL. ____, de -!U4) t 	ビI'c/1rado que. de certa forma.dL.U!施f kta jJtLO 
vestibular, ndo mais existiria. O jovem estaria sendo . ii-電ado por sua 
atitude em um perodo de imaturidade. A angIstia da entrada na 
,,m'ers沼ade ..Pr)ri , ti'_pyi't4511 Vt?! .)14..$t9*.SC, Ut, i,a is I.5Fi事rfda ,-S ' '-'5I I S,Si,,5 fits! 5,,5 a S S..' I. LiS tS 5_s 5,55,. da wda esco厩  

C) uo夢bular. da . forma como vem sendo realizado, apresenta 
Probルmas・ E amda, enhretanlo, apTina de acesso mais democrticaeノ“sta 
αo ensl芳os'p'"('r A ekbol乞lFdo cn加  _--'.-',-.-, _1___,,ao en,5i_ 	 ao , e, 	provas cumpre. tflC1USjVC, 
wllロfifnco educacional・  a reciclagem dos conte丘dos escolares atravs da 
sugesto de pOntOS pelos examinadores,声ta emprma de questes. No hd 
iu,gar 声'5?,'lSI i_S ttPぐSS.d'U.o vestilular gif ante que os que cxistem seim 
preenchidos da fth-'ma mais satisfiit フria. 

1。 PARAGR4Vo 
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C《〕1、si滅en血！C* i*2 !Autonomii 

A reda車o quatro come9a por uma frase meramente constatativa e redundante.. 

que aIm disso, contm um tese ithplf cita que no e desenvolvida: o やe stihu lar声B 

seprcente ml 力一4leェbrla da rnawha dos jovens estudantes.,9lI'1‘たselam 

ingressar na umversidade.. For que db maioria?o vestibular no est presente na 

trajetria de todos os que desejam ingressar na universidade? H五  os que hlg essam 

na' universidade gem vestibular?I sgo re4uereria・ uma explica9まo. A frase contnua-・ 

・bem comc> de oulras pessoas que desejam ingressar na universidade. Qual a 

relevncia de fzer tal di託m えo・ entre uns e outros? Isso tambm・ precisana ser 

e撃icdb.b S: esses pth1en';as; essas di紳rsoes, 詳  sriam suficientes pam 

desqul済car uma nota trs no t6pico Consistenda. 

xa colltiIlua夢,-'一  I戚 u ..la hT,'... ,-.環1lti(Ia《Ie .4e 五1挙li - +;- s ,-...e ,- く美  f'I-(* 	k 	kt(14b'/ kk* 4'k&* I/F4 	kkbC*i1,i, 	kk 	J3- 

verdades- apresentadas como eonsensuais: 

の osマes難〕ulalldos s慕o ullla lllt震id潟Iletしr◇言ミ1l.a. 1la'Ia t:ズ  ,- l豆護び s ,-j- ,'.1.> 	t't*2 	%214 	t2i.44'J 	tt 	44U ..&kL. './ 	k1t.1 1. tll庶、】r ..'L.4 

dessa heterogeneidade; 

句 . Th_ti_i_111lI雲id5七s, hderog豊leas纂諏元 fミcil; .. c.. -ue a爵seria 焦c - iV M- 	 2i. L. 	kt4. '-'-' -L'1, 	ttvj ., 	LZ焦Zビr &.sk. 

e) As universidades se transformam em laboratorios de sele9五o: o que quer dizer 

issc? 

Aqui ha mais outros elementos de dispers五o. que. alem disso. obscurecem a 

percep夢s 14,.. n,'s-ntt. rt3 t-C.*;, ''1Wi'.).nn,'..cS, 3.,t瓦,sJ '../ 	J. V k.t4V. .L 	 ku-a\.. 2t-'. 

nota trs- no itemCiareza (do ponto de- vista). 

mesmo. utha desquaI護ca頭/'\1, 

O ponto de vista-parece ser毒e’穆i弾）amentos sempre serdo possveis. j que, 

fodos os anos, as universidades trans fbrmam-se em laboratrios de sele'o. 

'4iguns pressupasros, rodavia, delぞブ芳 seアmanridos, urna vez que garantem uma 

maior isengdo・ o t-ue poderia ,- arp-pr rricyind c-s /nhorrxtrj0c cio cOlOruQ、  re\rpb_.s.' 	. -... 

apenas urn adこrcgo no retomado ;.; o que se mantm e a obvied.adc de 
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‘炉elプ町oamentos. sempre. serビio pOssi 'eis ..4lguns. pressupostos. todat'la,. deen 

ser mantidos・ Tal. lugar・comum- desgnalificaria gnaiquer nota trs cm Autonomia. 

2。  PAR真GRAFO一  

Estrutura do pargrafo/Ciiticidade 

0 segundo par亀raio- n加+.-,S-.e葺as um tellla・ as A.a,LCIn ayCfla'.x uni iCuz& aS tiLa 声meiras frases tratam 

（お respeitar a comunidade, observar o trabalho realizado nas escolas.AS丑ases 

seかintes. fh魚lndbsitbstitui夢o dbs pesos diversOs por una prova gerai sem 

estabeiercerreia弾o entre esses- dois temas. Essa duplica弾o de tema ja seria suficiente 

para desqualificar nota trs emEstruturadoI・aragrafo 

SeniおItれa (lpercorre o):.．・ respeitar a comunidade em que o mesmo insere-se. 

1 cso ellc lice db wfr,-. db ullla or oa 豆r. c.iilbrdinada, i ,wwl a ieie uno (r,iie of,o1 	'-.J 	t&1 	 1M 	'/.& 	%.&%. 	k b o声ollollle 

segundo as gram言ticas escolares) um caso de ultracorreao jd que a nossa fula usa a 

prclise. 

Sintaxe (referncia): Este outro pronome encltico~A grande procura p0l・  
,h2t'rn i,n,ir ' f'7i 'il '・ A f9Tlj/'1fl/1 e fli,'tht,- , fly')' 2Vel )グ1)k.. 	 声vorece-os, J que eleva o 

nかei de seus alunos・ー carece de um antecedente claro・ no pode ser cursos, na 

mesma ora夢o (a grande trocura tdos cursos favorece os cursos?) nem os 

espec切eQs. na  frase anterior (a grande procura pelos cursos favorece os especificos?) 

Nao fz sentido: segundo o argumento. os cursos 6 que seriam favorecidos: se fosse os 

espec夢cos, haveria um problema dc concordミneia ou, mais grave, de atribui弾o de 

predicado・  os esPec折cos e que elevariam 一 e ai haveria tambem urn problema de 

記11lpo ve_t. _1 1 _ ....i..el do - a 7..,....itipu e 	k-CL uO. CJtunuS.xa verdade, os no tem antecede誠e 

Semintiea (impreciso): Temos ainda peプ！ elevado aos demais cursos: pelo 

argumento, 準te tem a inten弾o de vaionzar mais os tais cursos. o単te parece que o 

texto quer dizer d Pe械l mais ekvado do que o dos candidatos aos demais cursos 
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0 que ele est dizendo e que esses cursos vミo acabar na mesma altura dos outroa. 

mesmo assim faltaria acertar a forma da compara弾o: perfil elevado aos dos 

Cflfldidatos dos demals cursos. 

Sem言ntica (ambigidade): Resta a ambj夢idade de um outro os. o de valorizando- 
os: n加se re発re nem a can虜At,t麗os nem a demais cursos Tcramos. de voltar 良  frase 
anterior,-a determinados ciirsos. 

Pontizac -: Da mesma forma, atuaria a extin声o dd segunda op 	Da mesma 

formei eI um advrbio relacionado ao verbo atuaria e noa frase: estando ao lado da 

声1 .,ia ., ni ,e se ra4a,a, nr.t'12 	磁111鹿lvo para separかIort - xess . Posl夢  -Posl夢o -Posl夢o mla -r,ts, -o 	- ss pos-ao irW..Zak 
frase e separado por・  vrgula, o advrbio ibneiona no relacionamento entre as duas 

frases e ocupando a pos車。 do s句eito. 負z com que o leitor procure o sujeito de 

arnaria na frase anterior, o que leva a urna leitura corno a existncia de urna md虜α 
mfliflirna atuaria a extin oda Segunda opFdo. 

Por fim, todo o segundo paragrafo resume-se em uma lista de reformula戸es 
lii鉢］tticas expressas de forma gendrica e confusa desqualificando a nota trs em 

Critiddade. 

30 PAR4GRAFO 

Ortografia 』なumas universidades no‘乃pas... O Pas, este pas, deve ser escrito 
com illi ciai rniiiz'nia. 

40 PARAGRAFO 

amsis詑Ilcね  

、ノしutuuo p -iag-ao reToma O lugar-comum:Uvesti but al二改lprma como vem 

Sendくフ realizad(J. (.4ft e.):(L4 probたmas. Depots. vem o dogio do vestibular t破 qual 

e,apresentado, deforma pomposae c◇1言1ln. ,l In-i .,rrn ,n,a-nj 1-s nfl-ri,t&LLi (U 	ii%i-.L.iiSJ J .L (I 魚14.41 桑  s1 4,U SU4S 

裏rlUdes arWjf'!f1gelJl doご  乙vntezIどjくフぎ 
 es乙‘乙必rey“クーm'es da sugesto de 'ontos 
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pelos examina,?rrC, CCC1 C,,) C,$ prma de 9 isCof ot.Ct CC .) C,,) se CCC expi C,.Cl,L %, I Ii que C.4巧uizo n三oe 

contraditorio com o que recomenda a primeira 丘ase do segundo pargrafo 

sobre.., respeitar a comunidade ... observar o traha坊o rea佐ado nas escolas com 

vistas a urna maior adequado. Essa contradi弾o deveria ter ocasionado uma nota 

inferior a trs no tpico Consistncia, reforando。 desconto atribuIdo a esse item por 

conta das dispersうes encontradas no primeiro par曾d.LO 

A,-. 
duas ltimas frases, que configuram urna conclus言o cannica, no 

mencionam o ponto de vista assumido pelo texto, mas retornam o tema geral 。  

vestibular garante a ocupa9o das vagas pelos me血。resN加魚Ia da reformula9o do 

vestibular, O que levaria a um desconto ainda maior no mesmo 1印ico relativo え  
Consistncia. 

Texto 5タ-7I一Nota 20 

Iをstibular: mudar e melhorar 

01ぞsll,_ti,必r d , sem dz加da,l'1邦 t4ro concl'rsos ,.,a,p #lm 4,'c, ,,'ffl ,4J,) .tL/fI.C,VCJ 	II14CJ C-/jt(4._f,) C, 
mesmo tempo. de grande importncia.戸 que muitas vezes pode definir o 
nosso かturo, Por isso, muito se questiona a reゃeito do concurso, sendo 
que r寸brmuia96es poderiam trazer urna prrna mais justa de avaliaタdo. 
bem como menos estresse em um espaマo to curto de tempo (ou talvez 
んngos l芳esesf-i estudo ,,...__L,U., ff eS e i,)LUL'O .W tuanG虜versdo e sono tranqi2iiり  

Eu, por exemplo, sempre 血1 muiたフ .]ne inn tin nfl I' ,,ot,, tin o, na o o nv, tiCt 	4U R,/J 	CLCC,C',), 	IfCE4 
加ras. no meu quarto. ou na biblioteca da escola, estudando. Sempre 
COnsciente de que um bom pr印aro na escola seria o caminho que 
coj1trj i,,j inn, ' , ,yrnv,l, r,nrt,, rr,ri , icynj co' """- i--" -b'. i_'' 	'-t 	na universidade, desde cedo 
me preocupe: corn o vestibuたr. Mesmo assim, con危sso ndo ter conseguido 
dormir nas noites que antecederam o concurso e, apesar de ter estudado 
emum づ  timo colgioeTer obtido boasnotas, senti-me insegura diante do 
concorrido vestibular para Direito. Deste modo, sugeriria que as provas 
nnn,-,,, o on,., ,nrnnrn o ni, inn, a,. *n 孟, rain fC/C.,CJf I C,JJC-ff, J.,II L1f .,)Jf VfjfCC,IfCC, 'CCf CICV 	o seglG？議フ  O.rn.,, ,, ut a I'.e l,)na,..,.lR',/ 	' f,-CCC 
conte"dos a serem co b mdくフS no ji nal decada ano A5 Pmvas seriam 啓友mさ  
Para todosecpestioi7ar-se-iaiii conte おs de todasas matrias, Terminado 
,') se aii 	gmu・ I-)αん ir nn,ionin t'c'ilJwn o c',,n.n, IF') mini r)rot(,? v,l,,(''o"-' -. 	'-' "" '-' '-' 	" 'L 	' i_fl S. - 'fl 

ingressar. e tTizer provas' tambem o加tivas) mais relacionadas ao curso 
que escolheu 伊αγaDireito. vor exempわ． haveria vrovas de vortzLgz's 
mstoria. Literaturae!mgwl estrangeira).E.0 l2it/mo prova envoんemlo 
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conte2do de. todo o segundo grau, podendo valer 40% do escore total, 
sendo aue os demais testes. 60%. 

H travs凄sso, o vestzbukr revekria o PreparoP7'Ogressivo do aluno, 
podendo, em parte, aliviar o estresse. como tambdm apressdo exercida por 

parte dos familiares, professores e 4”増os.Alm disso, as matrias mais 
relacionadas ao curso escolhido seriam bem wl勿rizadas, enquanto que ndo 
de批&IS_l& i4-.' .)iI c必rados os conte虎dos MC'たI.C' 'i seg i1i4flP, trVtiSJ&) L'LL/ OVp.,l4.tS#$c.d' 5t 1.-Sfl.主nda, 
Por ser um Processo avaliativo constituido de vdrias etapas.a chance de 

ocorrer o"atar"sem menor e,uma 露  nica matria 伽uitas vezes nunca 
mais utilizada, como a声ica no Direito, por exemp珂 ndo representaria α 
rmna Jlくフ CくmC留‘，go. 

Portanto, acredito que - reformula6 es no vestibular poderiam 
acarretar ''"e"os be r "i' 'りnr-' 's c""js;Prevだeglar "ieles que Se1 I S SS 	& J.), 'II 5$ 	.) J 5L.S1 ). t VS 	S Ir 
nrmシγかJケ」吐哩  I・J，”ー，,,f,, L一．～  ーー‘．，  一1.~ .～一』一一  一一： J 一 どS 一  S_#.4"'"''"J''"'‘ニし’‘ノ‘'Pi4f'‘ニ “" "''J viaa CSCOLG乙  Vaルγに‘1γ aS l71aterIas 

器relauir貿adas- ao curso astresse. Coni cer姦seguido, sem鴛ecer dos demais;mudanas no processo avaliativo 
gerarlsia i ,,l tps ts''-, ii,,6 	lItL4.S&t. 55 	駈o e que-stionamento,St &4.S Poderiam tornar o 
vestibular mais声sto. o que as tornam necessdrias 

10 J) ( 1) 5t rT) AA. L L 	Z - L 0 

Consitrick l Cc*:tp 耗nぐ紐 tht ョ  riiI《ili加声o 

NT's wimprr pa r貞o-r,f'i-, a ria'ミne tahpie-lrh e t- tr' o vestibulard , sem 

dvida・ 'Un 乙わS COnCUrSOS mais 把mdos e. ao mesmo tempo. de grande 

importdncia. j 9"emVjfrjs vezes pode definir o nosさC)戸tijro n5o est clara devido 

ao uso da express豆o ao mesmo tempo.撃ie expressa Certa igualdade de impo亜nCIa 

あs aamtecmial加s o fhto .1..aiiteeiuiciiw. 'J lW UC o ve議ibular -- 4.-. ____1_.r fl1uu e s首  de gande import鉦eia 

en, ,tara ,,el a ..nl n9a n #4,5. 1,i a..n..n,,ia;n e, 5 .a,.,4 es ei a, .-, r n .-7言  es de i-s ,ani. les,, 1 as- na.- +a-..s,i 415L&LLJa I S.TIW#,SasJ ..& IiI'..si ai t.4LIIa, iia b .'I L3..L$.S, a I 	a'.J .V.L/ 'J v 	LiuuLaz SWI L'.1ILf..PJ SC 

deve a sua importncia para。勲turo profissional do candidato. Sem essa or山na9豆o, 

os fatos se co感111 rie rn・  , a rei ii i-'豆  t-' p1- :bei $slda com o proximo "erodo(por isso) sai 

pr可udicada・  A nfl弾fi de causa e conseg鵬fl('l 1 que tal expressをo sugere no se 

．‘ 

conclui; os argumentos apresentados a ntriormente Se CO!孟inden-i em i mpon鉦eia, 
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impedindo o desenvolvimento 血  um comentario reflexivo. Tal魚to traria a nota no 
item Consistencia para menos de trむ  

O mesmo pargrab.. que ja come9ou corn a apresenta9豆o de uma abordagem 
poueo QonsistCnte,. segue coni problemas de imprecis尋o e clareza. 

r やr 'ssa muito se questiona a respeito do concurso, sendo que 
rejormutagoes poaerzam trazer uma fOrma mais justa de avalia9do, bem 
coJ7マ0 17le71く’se麗resse el斧脱11l e●pロF('14く’c“γ1く）  d" f,,wpo /.-,, t,v 1, ,,,, /como menos estresse em um 	 . 
meses de es加do sem mui加或Versdo e sonoかanqi2iあ) 

o Iillal do pargrakr ・ bem CvmU menos estresse em w"espaFo to curtode 

tempo... noe nada血ro, as idias sao obscuras e o ponto de, viste. 一  o vestibular 
IIIIUSLU~est言  escondido atrs de urna focmula9o confusa. A express5o entre 

parnteses 多41 *fll I fl' lfltlfleS 11 tIA I Ante" f..tL V. 	 虎esl2‘議2 sem mutta虜versdo e sono tranqilo) 
t-L ,ei.l : 4eprese VIt(4 I1i'%( i', t , 'v t\ (%I1ti V 1.11. ia I %,IL %t.%,Ait.at (ALLS I S4-tlJ 1I c JI Jei&t4t41 1.1.ot'.to6 "e 'l豆o h necessidade- 	M'" 111 
dessa expresso entre parnteses, j五  que .nada esclarece ao leitor, sendo, por isso, 
dispens4vel. 

O se.gundo par智afo desenvolve-se baseado na experi'ncia da candidata. A 

partir dai 6 que a argumenta9加se constr6i. As滅 ias s瓦o as seguintes 

a) a aluna'_1. .1ica 1 _ a -OcCjlaoa ao e駈udo e preocupada corn o ves'tibuiar二  mesmo assim, n加  
consegue dormir nas noites que antecedem o vestibular 

の  a ajuna estuaou em. OtUiIO co[gio 

insegura diante do vestibtilar. 

e obteve boas notas:, apesar d550, sentIu-se 

Os fatos que sustentam a argumenta弾o so a insづnia e a inseguranFa da 

candidata antes do vestibular Aexpresso desse modo faz a liga o entre tais fatos e 

a suges犠- -- _____ .1 ___ --o 	JIt4t.1iJX 	quc o texto apresenta eficienlemente.o probleina, entretantc, 

reside na frouxa argumenta o que ancora o desenvolvimento por conta da 

anr'r..sc'i cct &rb 'Si '1ii 	I,I.)I.Ij.I,, j4 I4 tCS ,d6itSA4(4. II.JA.,I4.4.. 	flrii -Ii,'I 	斑cando a nota mxima 	1iにn_,nn.4_ n44.?I.I 	 da 

1 Plu1mDIl+.夢g..a 

3IBu耀凝I器器聖識DO R晶器麗議器ADぎ  
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selll倉lltica (alllbi糾ld叙ie）】 Telyz- . problelllas ,IpAatw4am.4s L&&LtjLA4.4a,.S/. S "LL5'.J'.3 	'J(LL54.,) %.Ie 4555lb LC.,I..dade e Lii. 

Terimnadく） o seglmdくフ gml‘一 0α！mlf〕 1つノ房βガり βぐルゾらm, ／、／"11.rノ、 ”ノ、ノ，”ノγ1 ‘ー…“‘、4し“ノ、ノ Jしと“"''v5'"“・くj"'"i‘くノ戸vuビf'"eJcGmer O curSO,no qual 
priei?aesse mgressar, e fazer provas l 'tainb'ti, objetivasj mais 
retaczonaaas ao curso que escolheu (para Direito, por exemplo, haveria 

PたフwlC. deporugu's・加s 4ri...J, (fl.Jg, Cl.., S&C.'(て1 iGsr iae如gl'a 'str,ThOr,,1,.,3 'flsa ltima4..3A1 i.Sr i4t i4f. s_a.) 
p ro va・ ・・  

o uso de IロJフ7bm LAS盛/'a 111e r1tr.')c. 1r4V74)CI4 	I i#A.& 54*.) I.L *._' 7 54*.) eranl ,'i'S54J.&S '_'可etivas antes dessas 

realizadas no final do segundo grau: entretanto. o texto no faz referncia え  natureza 

das provas, apenas stgthndo que as provas bssem iguais para thdos. O 

demonstrativo e・  si iev ◇ olhar para 。 antecedente mals prx血。、 noc察〈〕 ‘7n8uα 

estrcP-rgelra. Acontece que no 6 ese o sei血dop推endido pelo texto, J丘 que seria 

improvvel que uma prova de lngua estrangeira chegasse a valer, sozinha, quase a 

metade da solllat.'.t.l rLLL'..&5J.5.4 iSiS .)%JLL.L54 iiJiSSLe iJM4*.) 4.5.) o 54.5 

Poi血lac加(n航o restritivo):,escolher o curso Q no qual pretendesse i,管ressarひ  

3。 P ARAG RAFく〕  

Estrutura do p. rri.asgr a為  

Esse ，、一ー人J~hfとへ  
v'4C“にI“ハノ  +.-.+. de mai .LiXL.2 	fLt4I.i L4 ""l n fin,, .,t.s. ri a..i *%% atm 	+rfl na ,1..i +.flmflat .-I.4IfL.J. .L pL 115.1(4.1. iias iJ%J 

pargrafo trata da pressdo exerc;da por parte dos pmiiarcs: mais adiante surge a 

ques豆o da dir"im9ao do azar no vestibular por conta da imrodu9加rua ra -lac *.t.)rs.5_? V 44 S4,O 

de avalia9o. Tal aborda琴in deve ser penalizada em Estrutura do pargrafo. A 

exp1icita夢o dada pelo Manual a esse itCm encontra-se na an'lise do texto 1. 

4。PARAGR血Fo 

C ritk:id ade 

U proolema sC encontra na irase una!: 
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4 1た戚1,POr ser m ProcessD avaliativo constnuido de vr7as etapas,f I 	 α 
chance de ocorrer o" azar" seria menor e. uma' nica matria伽uitas vezes 

加nc(1TrTt CIIS Htili-zada, como afisicct 刀o Direito, por exemplo) n& 
representar! a a ndna no concurso. 

Aa丘rmativa entre parnteses nAoc consenu露  i re月etc urna analise supex五ci誠  

do assunto, prejudtcanao Cnticivaae. 

Texto 6タ7一Nola 20 

"41?e.'feiFoa,i2en!os nprpマ 'drios no l,esたbular 

露鴛懲鴛燕鷲鰻競鷲鴛 

讐meros praze竺que o verso sugere. cada um destes jovens luta por um 
γ ‘rwrji4q)g ll !pC)YStV 七  poroタ maiQria da popula9o みrasileirci: o de 
Ingressar numa insT;riiigdo publica de ensino superior. EPam que la!sonho 

se Colic讐鷲nece讐ガ0,,1,.o ,-yi.,t, C s .o p.r.! C. (e P or uma verdadeira guerra 
cnamaaa /j二どI立式  II IJ.Li) 	式．  

んSteo"lido, o vesti!,泌r/7,Por erw""IO, o unhco meio de se& 	 k/7 

aao讐ope讐princwais警iversidades 議フ pais. Severamente criticado ー  
ぎ““貿u'menig por CJUm P100 0 sUpera~o vestIbuiai' da し7;RGs pode .gir 
conszaeraao !lm ,1f) mms acessveis, face a simplicidadeeaniietivjdac10 
ri,-! C' Prr,1 S.! C-I t...' rI__co 9召eo com5e. 

ConS昭考le aaS DOJlaerロCづ之ぐ  p ！γ1工ノγ1りカつノりノ、 f万fノ、  Hノつ  fJヘノー1ハ．  ハー  ーー，一 J.m．‘ノ、一  consrante das pondera96es j /7"/7l,7t..-, 4kf 声frI1.f te lodos os caJl虜dalos, 

班dgp-.__.. _,_..._._, _djttt7ttfLt C7くフ curso esco概(&. iCrttr1 (JUt菅αく-I,'a声--(.4. 	lくフ乙ias as provas・  
on siく .4rqi-ido.-se o concurso como um meio霞ondiise dos conhecimentos e 

rrntiriios vr)-nrini'ifti c d
く） ves..l,u ifn 

,, no 響e ., no 響eIll /7,o cri 'ZI Iii P7111) Pin fill? 71111711na 7171111 Pmva i-ia 

寧 1i1/7 fif ,-!-ifが 	Pam a卿‘dm que optou por iicenclarura em Letras?H 
c se pensar em modficar o concurso neste aspecto. com  provas 

espec蒼cas pam cada Opgdo, tornando assim adispu加mais qucmifl cada em 
加,itic i-ic /Irocic,Eiiniinnririn...-o tic run杉uuric mio riioセrui ra伽gdo com o curso 

PJ-./) t74I S-1_-fl虜d/I, /2/71411c-,. c 	”ノγ一 1 /7_I, c-' 忽Jxbem a aPrのロ芦OP"Ir'-I‘加m C'i! rT/7..,c_,, .%-'endり Por 
/，ノケ,、ノ,」一 fH---I-, た‘げ」c'加ノーたLaノ 

α‘！γり as'I/7 /7ftI fYif!/7 i-tin,',,CL)fr'.1... I_Cf 	f!i.t I IS..C.... ..I_I_I_4a iii',agel,l ri,-! 1S.!7 C-ti is ,, 1,-,-,.LIIsI_.5.t,IiS 4_# It?.)I_; L'I_I_jt.$y da L r7 'p( ;TS_ 	.LI_'UkJd"ICf 
--I-'9"e・ ./C/( ser wna しhパーer .;-1.--L. .-1.,.,. s;,,. _, gml -',& フ，  -(Cf ver 	&t tWC.)t(ffJ 	fALc4LQ. ea(CC(41.7 

,4'Il 了 c l,rnhario co no -ica - or,i nnopi,ipn,-rnionr0 . A mams anti4ga e 
た trcplrcs rI C'W &LfI_4I..'O I_/c! I_F 1.4!!虜ri,-, frI C'I _414&tI), 

':~f一  
Iく‘‘しノ  
、’ 
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col4,'Prrd'1, 7 f f'll1- (4(4, J.)S=Pres涛m・se- os canI .l&Sf..J,' 	虎dritrc. i/1frr$.g.l &e,-f preparadosd 
que obtero sucesso. Pergunta-se ento: quem sero esses candidatos? O 
cidado gtie traha訪a() 或α inteiro e Pretende estudar d noite? O aluno 
oriundo d'7 lノ”l segundo grau sucateado 	 Plib!jca e 9ue,com 
muUo sac房-1 f'II para ndo onerar sua ルJ芳i女a ri,, coJ7d96es humildes.j $,s,,,_ 	s_s 
defronta-se como 露  nica opFo de seguir estudando aU'RGS? Ou o戸iho 
dg familia abastada.calltodas gs condi9des de pagar uma Faculdade 
Paだlcl必n mas que戸 estudou nos melhores colgios e cursinhos e, pelo 
dlo conceito ''1 び裏そG& p rerende nela ingressar? Certamente esses_5k) jd 
can威誠-4--- -.I n'フ  e..-. .b o -. .-J,ao ruo O.S sOiS primeiros. o que tira u,n pouco do sentido de 
enげnopblico da Ul;RGS,Reservar vagas especiais pam -s c --us canwuatos 
com mais dflcuidades~comprovadas, claro~seria urna boa opgdo. 
Coerente, Pek)17le"os,"'1 o termo 'pb1ica 二  

A血s, enquanto as mudan9as ndo ocorrem, suemos ao sol （た trinta 
o,.,-1.u.:. ,io D- st -, 4.C,SU ...rc. L Jf '.J' Stlegre e escolhamos a alterna'1"-' ccrrelど1. Aguardemos o& v.s 	-r 
8αうaH加． Afinal. Justo ou ini.isto. o vestibular'como tudo na rotina de um 
brasileiro: urna loteria.Ganhar ou perder nem sempre 'urna questo 
s,-)n,pnra ae comPetencla・ 

1' DAtJA( Ut tNb1. Z 

CI唾tic録ade 

O texto uaicia Corn urn par暫aft apenas constativo. scm entrar no tema da 

reda9o. A ret6rica vazia de que o candidato faz uso desauali!ica a redacミo no t如100 

relatIvo 	C& IL&a..uJ-".&. 

20 PARAGI'AF0 

cl唾tie這a(le!competenvh da argunaentaao 

Os problemas com. criticidade continuam no paragrafo seguinte: Justo ou ndo, 

() 1)eJctihliin?叫 nnr en9UamQ o ll nico meio de selegdo adotado pelas principais 

Universidades 凌’pois. A abordagem supei-fkial do assunto exclui o texto do debate 

que se d五 a 「亡sp亡ito do tema 真o m..ni. r .._ 1UUC SC UL L 1CUCtLlJ UU LCffta liv I1tUIUU feat. O .___S._.__S__ 2. s ...___L. -tStdJiLC Ut) SCgU(IUU parえga拓ー  

3)e Ver(4,,fSff4S 4.-f癒cado一pruwioaJiente por quem ndb o suvera一O VeStIb14(44dα 

ワlI"1/l escola Pzwtica e 9ue, corn 

で炉RGse, .es.4n rn e. e..,, en ri .4 m .4, l ,JIJtAC. .).( 	IC.I l.t(.t(J (4111山gI井α I了 (.1L-.)JL VC.LJ 声1.-C. a simplicidade e α 
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objetividade dds Prク・as9認e o _ .Ipづe -,q, 	 , i'iipA - desguaI携ca e'r Compet6ncia da 
ar'mentaao. 

A questo'saber quais fatos sustentam a afirma o de que o vestibular da 

UFRGS ' acessivel devidoasimplicidade e o如tividade das provas. Tal verdade se 

coritrap,e com os' fatos do dia a dia, ja que todos sabemos que o vestibular da 

Universidade Federal 6 um dos mais concorridos e. conseci貢cntementc. no pode ser 
conide-do "u' do l'1αls acessj肥l '.colll tal e《Iuivoco ' arguIllellto&a criticidadeL*iUV.%/ L4,f1$ 	 eS,. 	V /J 	'.4L LLL?dL2J.), U 

e mais uma vez penalizada. 

' O DA D A f*D A i'r 

cI雄起誕ad塁！Cumpe建最にia da ar習I鍛1母Il撫 -o 

Outro equivoco que compromete o mesmo item encontra-se no terceiro 

par'gr&fbに：OnS‘表rくln承.- xgoconcurso comlo tnio de an妬se as conhecimentos 
eczptdes vocacionais io vest bulando, no9wiがuir! iw,・ロprovadbqujmica ou 
声sica para algum que optou por licenciatura em Letras? Tal. afirmativa al6m de 

rGvelar dGsinforrna鱗o a respeito do assunto 一 o vestibular no o妬etiva avaliar as 
aptid6es vocacionais dos candidatos 一  est幻t'!.21(T.. i'tr'2 . Qr'r r't'W1Q;'1'C!j2..L - %.SLOS.fl,JI. 誠， Assernelha-se 

aliあ・ aos妃xtos trs e cinco. que apresentavam a mesma argumen,零加 ancorada em 
urna afirma車o equivocada do senso cOmUm 

Conveyl夢's ortogl唾五cas..'.II P1r ,,' ., '-1 h・”mou (1)fiszca... 

O V'.L 1t%4'.f seyIi1-$iTe Ce51 i1,it2.31114 っ・ jfd de Se pensar e1l1 121 	o 'o-21,"? ・,0 

・neste aspecto. coin provas especi:ficas Pgm cロdh op9do, tornanお /1 ('('7l 1'3.a .Jflk adisputa 

lf77' , JfJ挙cada em rodas as a reas~e vago e gellerit'j' -ipir, ijvo de iim- 

aorngente. que trata de forma imprecisa o seu conte貢do, deixando ao encargo do 
尋v磁ador atribuir ele pt)pf to 。  9雌1主i面que qwser a qu誠ficada. Na verdade, repete 
as mesmas deficiencias uiJ ijti暫afo anterior, acrescidas de desconto em 

くおmFct6llcia da argumenta声）  ，とannnando-se as materzas cjuendくフ tern reta 
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coin o curso pretenthdo・ e '加1- 、s " lmbdm aaprovaぐdo por 'pura sorte"endo 

por capacidade inietctuaL. 

O texto no esclarece qual a rela9o existente entre a elimina9o das matrias 

a込etas ao curso e a apreva9ミo por pura sorte. Tal argumenta9ミo no permite ao 
avaliador distinguir a rela弾o que h' entre os ai'gtimentos 

Mrf露sinthe (coneord含neja. verbal)Eた”m1ando~se as niat rias que ndo tem 

ll動事rela o... 

o iAR , ?-1 :$ 4.1. 	 賛〕  

0rga械く越擾d鳶！・《1.窒博ietii:加daarg頑I憂eiita o 

O quarto pargrafo inicia apresentando Outro aspecto que macula a imagem 

或ブ叱s!.1た  1VetjOWar ぬこlF異Gseofato de9女e,声v ざer た麹aUniversidade de ensino 

gratuito,'a mats concorガda, ass加I一 Pres"17le~se- os can請d房vs mais hem 

pl望para面S - qu-e姉te働 sucesso sem 博e tenha sido mencionado um aspecto 

anterior a esse (peおmenos no de forma ciara). A argumentaco 6 confusa e passa a 

id6iadefuln' ncsncs+n fl-u. JJ U.L u 。金1o de somente os cardids benl preparados alcanarem 

uma vaga em uma universidade pbi,iicaG equivoco em ordenar a informa9ao 
imposs通iiit, urna nota-鵬S em organicidade 

AIfらm 心 4?I4, a再；  nau-.- 
‘ユー」“ '-. a orcathcidade. a abordagem desse pargrafoe pouco 

dara・ Aa五只na9ao d己 q鵬somente os うemPr叩arados e que o加erdo sucesso segue 

a segtf'f'le a稽tmeta弾o. ancorada na s *i14;n授 I〕e fOiI it---- 	 】 quem so esses 

can麿datosフ  

a) O cidado que trabり"り  o dia inteiro e pretende estudar a noite? 

b) O aluno oriundo de um segundo grau em escola publica EQUE 

I〕 Po丁 --I dc on -----pvI cr uc Vi igcui IiuIIuliuc s t) ptJUc scguii e LUU41LUV 114 LJFft'.J.) 
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OuI 

)Aquele que cursou os melhores colgios e cursinhos? 

1) que pode pagar urna fcuida& particular, mas que quer- ingressar na 

UFRGS pelo seu alto- conceito? 

E termina a argumenまa弾o二  Cename・,?te esses mndidatos ndo sel菅o os dois 

prmerrqs, o que trra um pouco西sentido de ensino声bたcoda U1RGS. Reservar 

vggas esreciais para os candidatos corn mais dfIcu Idades ~ comprovadas, claro- 

seria uma boa op o.E descabida a certeza de que um aluno de escola加bilca no 

poder ser ◇ rsr- n, C.rrs 。Iass操  nfl 14,s 丑。  1Tzt- i 1 lerir.(A..j 1L'? V Ot&414LZ, 'J..iZZ c JIZ1 。 implicito generalizador 

de 撃e aqueles: 撃e podem pagar uma faculdade particular びeferem a UFROS 

sontente pelo seu conceito. Temos, portanto, problemas com a Competさncia da 

argument零証th 

Resta.. ainda, apdniar a presena de disperses.. A S te琵rira s 

夢ciildczd's comprovadas apresentadas peios' candidatos, o texto n五o explicita quais 

as dificuldades referidas, hd a izr軍ossib遣dade de cot nulovar aquilq que nem 負I 

mencionado E ocasa pmalltaAe A squaI蛋c訂  1註葺a nota mhxlill .CaSO. 	mO. uesqUat111cu uiva iiuta iIlaAlilia Ciii c OnSise6iatia 

誉PARAGRAF0 

Compet鉦cia da argumenta声G 

O立斑mo par奪afo、 que configura uma eonclusao can6nica.. nao menciona o 

po.4（〕  Aevi就a . ssulllidoPe I +exta Illas .e+ana a mむ。du9加  .sd塗culdade -. (lue -.OiLLO ue vista ciSSumiu yCi LCi1tu iiia itOina a uiuutivat. aS uLu.uii.zauC que o 

vestibulandos enfrentam na' poca do vestibular 

Mas. enquanto as m証dancas ndo ocorrem, suemos ao SOL de trinta 
graus de Porto Akgre e escolhamos a alternativa correta.Aguardemos o 
gabarito.4 final, fusia ou iniusia, o ve.si乃ular'como tudo na rotina de um 
braslklro: 1 SI4Afl_fl.ja' Ganhar ol'Ferder1lt 11 t*e t1nflt'.'I ii,i 	'Uma questo 
somente de competncia. 
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Na verdade. esse par曾aio no conclui o assunto 山 que o texto tratou ー  

mudan9as no vestibularー funcionando muito mais como uma tentativa de encaixar o 

vestibular em uma. discussao mais ampla pertinente 在  sociedade brasileira: o 

叩誼bu論γ ‘como餌dO na rotina de um brasileiro: uma loteria.Ganharo"Perder 

nem sempre d uma questo somente de competdncia. Resta saber a que tudo o 

-. .,d: A.+-,. ..-.+h ,,e,iて発d ..A -.. testa c.麗r, +n rn 1
.. &r.,, es q tie e. f rn nflL.i I..LI.Lt.Lt) SW. . L VI It t'..LIJ. IVeLI. ZLIL. LIU I IIJI 1, tJ q4i U LI (L おefeito que encerra a 

conclus読o significa: Ganhar ou perder nem sempre e uma questo somente de 

competncia.. E quest営o de que? Tal argumenta o desqual漁Ca ainda mais uma nota 

雄a em Compet奄ncia da argrnnenta頭o' 

rvxt . 7IQ(1., 一 'Jrl.t In 

AEsか磁lim D0 Ites n4 es,,)LL UL'L危γ 

貞 cada mlo,a UFRGSaplica sm Concurso Vestibular para admisso 
de alunos novos. Tambdm a cada ano,a quase totalidade dos vestibukndos 

CPflfl flfl14 t'fl Jb*t 4$/fl flt'td4r$t$.4 Jc4rtgt4C. &LI..}..4I(I.etJannrrn,nndくフ． M nn4F( 	.tV.&I d altamente discutvelare如ao 

entre o formato do concurso e a preparagdo do aluno. Em suma ・ o 
Vestibular; tal como‘加fe. seleciona efetivamente os melhores candidatosフ 

八ro considcr0 meu desemDenho como vest訪U后mお  motivo de 
orgulho. Pouco estudo,pira disciplina. sintomas claros de q"e alllda estou 
indeciso. Apesar 虜sso, considero dois声tores primor庭ais para explicar 
fl,nt, ,I nv. 4. j加.n_, ,i($e tpA4_,_F '.4sJv.tiip,fl., umCf cc t.f. 0 認to nlmero de ques諮es por prova e o tempo 
酉lonivel para respond-las. Sempre que me vejo diante de uma prova da 
こ TT'T)Jflh.GS' sinto aque'ie eco em meu c'rebro obtuso: "vai dar tempo?" 
Mm2 'mf) 17Jsc f71q111) f) 1T)f)i) e2fl.._, 	 ,_, 	a orle i,tii-'五i- rLta e vr'nr'i盛izad' dos cursos pr- 
vest海誠ar. acre鷹to que d impassIve! Permanecer calmoPara responder 

questo ap 》s questo quando se v a tflt/f me声tia de prova ainda por 
fazer. 

H ptores mil para explicaracausa d矛acasso de vestibulandos 
Cuja aprova芦o parecia certO, mas o nervosismo excessivo parece imperar. 
E o que causa, mesmo em pessoas que. como eu. sdo veteranos do 
滝sたb ,l..r 14 ...)4 L 14.14.41 	a じniverszdadc 鷹minuisse o numero de questes. saberia. 

'._Jeffef .AULuflC4C/. (J1.'CffI 声二、.,.むl.l.lar P _.J _..C.)Li U(iUf 	Pr'meira yeニ tem 	aなuma 
esperan9a de ser aprovado setnpre. 眠シo acostumado com a extensdo das 
provas 脅uc no 2o grau nem se comparam d s da LTRGS,, o1 'esribuiando 
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r,,p,n , C', 可「e ao $4.' (44.4( q"a se responder toda a prova, mantm-sem 
喚ma・ Ledo engano・ Hd mmtos casos de声dIga tanto戸sica guanto mental 
no decorrer do Vestibular, e a (Jjji尼rs idde faria hem em verificar α 
frec'iincia e a gravidade desses acontecimentos Parll reestruturcir seu 
Processo de sele凌ode candidatos. 

豆  こ夢RGs tern,Por merecimento, notada reputaFdo enq富anto 
加sm'1ぐdb ,L, enslllc Ce,,instirui 	.,,,-, 	EslIt,)44 	なα芦b b,Iscar a excelncia 
intelectual de seus alunos, O Vestibular, no entanto, como d de 
conhecimento de todos, avc療aconte睡dos de Segundo Grau,. servindo mui切  
ma's a este que a qualquer outrO prop6sito. Tal equvOco d reforgado pelo 
fato de9"e por ser ldb extenso, corrO I a tranqilidade da grande massa de 
candId麗os・四gll差do 考a vak く錠芳num dos desprE戸arad03 lflKiLO3 tt1o 
merecimento, dado o estudoeacapacidade, ' enorme. 

loPARAGIこAFく）  

Critkidadc 

Qtexto sete inicia corn de duas frases apenas constafativas:H cada ano, α 

UFR GSaplica seuConcurso Vesti&uia,rPm・aadmissio de a加nos novos. Tambm 

α cada ano, α quase totalidade dos vestiぬkndos sua sangue buscando α 

aprova o. Tal an五lise- puxa a nota em Ci'itieidatk para menos de trs 

2。 P A D A (D AA & L'.JA k& .F 

Sintaxe (paralelismo e frase fragmentada): Pouco estudo.ルita disciolina. sintomas 

claros de aueaj詮dG estou indeciso. 

Semntica (ma嚢qua車o vocabular): Sempre que me vejo diante de uma prova da 

Utq- GS, sinto aquele eco em meu c'rebro obtuso.., O texto nえo esclarece o fato de o 

autor se desqualificar chamando-se de obtuso. Se foi intencional e ele realmente quis 

-ea m 9or COlO tIfli )S.I ifltrIligencia, O .Irrn ,rnrntv,I. 4AL'.3,(j,j l.44.i. }f/t4'.4..1, ijiL'.. LL,'. Li".. i4.L. 4.1, ((1 	弾S O CI3CYI 1 Ir 丘  IIS A1Ac,fl,a 1護  no, es,ls oL 	141,j J.L4.L 	.jLLiLLiU. JJ'JL ".. 

tamb6m minimiza seu poder de ani鯛e. Por outro lado, se o candidato no conhecia a 

real significa悼o do termo, seu uso inadequado tamb'm pr可udica o texto. 

3◇E、Iし、GIしWo 
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CompetncIa da argumenta9ao 

H muitos casos de fadiga tanto 戸sica quanto mental no decorrer do 

Vestibular, e a Universidade.声rla bern em verficarafreq虎&ncia e a gravidade 

desses acontecimentos para reestruturar seu Precesso de seleダdo de can凄datos 

Como a "lll"ersldade podma a taII.I, 	 ttt afreqildncia e a gravidade da fadiga fisica e 

mental de seus candidatos? Essa lacuna na argumenta夢o pcejudica o texto em 

Competncia da argumenta o. 

Semntica (impreciso e inadequa o vocabular) Bapteres mil para explicar α 
causa do加casso de vethbulandos cuja aprovado parecia certa, mas o 

nervosismo excesszvo parece imperar. Na verdade, sえo dois os problemas em 

semntica o primeiro deles refere-se a expresso de urna totalidade que no釦l nem 

ser determinada a司ongo do記- to~fatores mii; o segun&元a imprecis喜o resultante 

de qualificar nervosismo excessivo. Qual a quantidade一  que caracterizaria o excess可  

4。 PARAGRAFO 

Conveng6es ortogr姐cas: enqianto (enquanto) 

Sintaxe (referencia): 

0Iを8おin庇ir, rio entInto, Co;no'de conhecimento de todos, avalia 
mmezldo ' rio . , J,1Y 11'() ( rn,, ser jv,ri , ,,S.-" 	5- 	mto mais a 7 't6' /17Jf a 9ua勺uer 
outro proposito. Tal equivoco d reforado pe互fato de que por Sefto 
extenso, corr0i α tranqilidade da grande massa de candidatos, jogando na 
vala comum dos despreparados mwtos c2タO merecimento, dado o estudo e α 
capaci威lde, ' enorme. 

A frase servindo muito mais a este興e a qua町uer outro proposito, confunde 

quanto a seu antecedente, levando 。 avaliador a procurar rela9o corn a expressao que 
ft flr S'%Stlfl' + o 3 n ,. e,C.L 	LJt.I(Z. LU.. o que o texto quer diZer soillぷlt芯  far sentido se a ligaao se. 

efetuar corn a expressao proposiro 
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Ou ltimo perodo 血  cmclus加 ‘Tal eq'l、'co ' "ejorado pelot. r 	 ルto de que 

Por ser to extenso, corrza tranqu議dade da grande massa de canddatos, 

7Oando na va忽 comum dos despreparados muitos cifo merecimento, dado o 

estudo e a COPacidade・ eemフm e~tamb6m confnde o leitor por referir-se a um 

antecedente que esta demasiado distante （。 vestibular) dando a impress谷o de6 ao 

CIeg ....3._ i_utIue o LeLU se xeicie. 

Texto 8197 - Nota 20 

O que'eo que dveria ser avaliado 

h 	No，ぐpor nada que- sempre- existem polmicas sob-re a realizaFdo do 
concurso Vestibular. A cada ano, a maioガa dos can虜datos no oh尼in α 
va8a e叩erada, embora muitos deles saibam Que seriam づ  timos 
Propss;onals. 

O Concurso Vestibular. espe 夢cainente o da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UJ'RGS》， avalia as mesmas matria para os 
concorrentes de 加くおS os cursos, i-nesmo9友e ndo es河く211・irelacionadas α 
eles.As provas, alm disso, so apenas objetivas (exceri.andoa redagoゾ e 
acabam no avaliando o real conhecimento do aluno em cada contedo. Os 
psicotcnicos, de extrema importncia pGm .-tflrt li.rfl.14 VC4C-1-( a aptidodくフか  turo 
profissiona4 ndo sdo realizados. 滝  rios alunos. que exerceriam bem sua 
prosso, acabam ndo entrando na universidade, em fun戸o desses 
de加及es.E1.1,Por exemt必， nミo Passei em me庶cina no ano Passado,Por 
algumas questes de histria. 

A UJRGS deveria realizar o seu Concurso Vestibular pensamわmais 
na o anHd n o n,.ぷ  msi ntnn-i o"F'4--3 .b" JCU 	.uj d(,candidato 乙お que em seus conhecimentos de 
Primeiro e seg"ndくフ gnm5. 44sma'drias ava方adas deveriarn ser escolんd'2S 
de acordo corn o curso; e as questes, ser somente鷹sSCrtahvaあPロγα que 
ningum acertasse um exercicio que. ndo soubesse. O princip叱 porm. 
seria a realizaぐdo de umP訂co尼en/copPara 凄minuir o n誌mero de 
profissionais incompetentes e aumentar as chances dos alunos que- ndo 
Pmプeram realizar um bom ensino Primrio e secundcirio 

Aprovar ou reorovar um aluno, em am veさ tibな厩r ndo pode serwm 
tarefa reaiizada sem que se leve em- contQaaptido que ele tem coin 
de termmada Prが  cs愈〕 bem como sua conduta em relaFdo a elcLoque 
seria da fis,ca atual se Einstem~U/fl VCSSImO α加no antes de elaborar suas 

加gando na vロk 
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teorias e声 . 4 C 声1'1oso-h ol'v"sse "ealizaclo um Concurso Vestibular eC 	 C 
たvesse sido reDrovado? 

lo PRAGRAFO 

Estrutura io pani" k!cI. 

O texto oito Inicia com um pargrafo que no tem propriamente um t6pico; 
s五o, isto sim, duas frases justapostas que nem mesmo constituem uma introdu9o: 

No d por nada que sempre existem polmicas sobre α realizaFdo do Concurso 
たstibu lar H cada ano,a maioria dos candclaros ndo oh尼m a vaga esperada 

embora muitos dis saibam que seriamd timos prがssio nais. No pode, poianto, 

almejar uma. nota. trs em Estrutura 4o pargrafo. A explicita o do nvel excelente 
nesse :4em,co . fb..... . G Ma」lual dG ava i:.,,ior,encoillra一  ,,e na an註ise ,i,. 4nese ILCIIL. 	ie ivxivax 	a auauOF, ciiuIitIa- iia cuiaxiC I.LtJ LCALO .1 

0par言grafb 6 11ユeraillellte co葺statativG resllkandG enl reb誠xaIllen +o ,L.., pat agr 	je e 	 em 	 ua ixOta Cui 
Criticidade. 

2G PARGRAFO 

Or garjit最轟de 

Os psicotcnicos, de extrema importncia para avaliar a aptido doかturo 

profissional, ndo sdo realizados. Vrios alunos,9ug exerceriam bem sua 

profisso. acabam ndo entrando na universidade」, em tin cdo desses detalhes. As 

perguntas dccくm.-..--4...-. -. 4C1iL UC LUIS a岳11a戸es Ilミo s言o re叩ondidas ao longo do texto o 

avaliador continua sem saber qual a extrema importncia dos psicot6cncos e quais 

誠o ostin jIlhes 4, 《I ,1 a rt ia rir, 4n ',r acn.ar,,n, .. 1 ' .s . d塗  n, si A4, A4, e貸l o rn ar. n . e,sao os 	at4 IC. 	q... 	.X4'J 	r..L .Lt.i(4. .IS 	..Iiii. .4 tUAI. ciii Gi %.&.i1(4.L US 

infomia9Oes rebaixa a nota em Organicidade 

'lO P 4 1) 4 '' T3 4 1?7 	.,'-t.I%.,'-, 3j , jj' '.J 

clitieihu e/Comnpt6neii rhb iro,im&'nf-----------恒o 
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O terceiro pargrafo sustenta urn argumenta9豆o equivocada a respeito do)rn1 
vestibular e do papei da universidade. A sugest瓦o de que a UFRGS deveria realizar 

o seu Concurso Vestibular pensando mais nas aptides profissionais do candidato 

do que em seus conheci,nentos de primeiro e segundo graus demonstra 負取 de 
informa9o a respeito do assunto tratado. O texto peca. portanto. em criticidade 

Temos problemas com a argumenta9ao em: H s matrias avaliadas deveriam 
Ser esco施das de acordo com o curso; e as ques慈es, ser somente dssertativas, 
para que ningu'm acertasse um exercicio que no soubesse. O equvoco do 

candidato e supor que em uma questo dissertativa no seja possivel aparentar um 

conhecimento que no se tem.Uma reda o assim no pode almejar nota mdxima em 
Compe髭nela da argumentaao. 

,40 Tb 1-1 4. r 	Gj-'0 

Criticidade ノ〔onsistncia 

A conclus瓦o repete mais uma vez os mesmos argumentos do par町ato 
anterior: 6 preciso levar em conta a aptid包o do aluno para determinada profiss言o. O 
que nこo est五  claro em nenhuma parte do texto6 como realizar as provas do vestibular 
levando em considera9o um critdrio to su可etivo como esse. Ma verdade, o 
candidato no esta informado sobre a preciso desses testes, comprometendo a nota 
em CdtlCI(laue. 

'4provar ou reprovar um aluno, em um vestibzぬ乙 ndo pode ser uma 
J， 	ー 	一 	 一 	 ’ ーー’一ー’'’ 	ーーーーー～"''‘ーv II、ノーv “ 、・ー’ '''"" 

tarefa reaizzaaa sem q"e Se leve em contf-1 ci ,7nticI左／〕／77J. aja /ari/ '-ili ーーー ’ マー ’ ーー”～ーーー  。v'“ り‘‘レ .J ‘しvc '"I'‘バノ“"'u up''uuU que e'e lem COl71 
wwrinznaaa profisSaa クem comDS7iQ ('(flidi;Wi ロ17l rクみIr,.庁(1 fT 乙  IM 1) 

seria dafisica atual Se Einstein~um屍扇扇 hjr!c m'tpc da品嘉rcTr こ二  
teorias e ficar famoso ~ houvesse realizado um Concurso Vestibular e 
tivesse Sicおreprovado? 

Corno seriap◇ss 'e1 1e1'.rjf'I'QL ' I'.. T C4L '.iLL c JJlt4.4 '4 ..ti1L,..4L44 d◇ ve就lbulalldo e$i' '.', t.4"..4&'.4LL4'J LL.L 	a 

profiss五o que ainda nem exerce?血viabiliza-se, portanto, a nota Tres ConsistEncia 
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瓦 encerrando a conclusao a presena de um lugar-comum: O que seria da 

加ca atual se Einstein一um pessimo aluno antes de elaborar suas teorias eβcar 

famoso~houvesse realizado um Concurso Vestibular e tivesse sido reprovado? 

珂recurso parece eficiente em demonstrar que o aluno tern capacidade de efetuar 

rela9うes corn questるes do mundo real. Se assim no fosse, corno explicar a nota 

11ldxillln p n.n ,,m +aw.,+es nG n,o ass n91&Lat.1ma icu ufl 	.tu OL tiO iiSS,. 

Texto 男97 1 Nota 20 

VestibLk1：互ln testepar口awdく2? 

Tensdo, nervo予讐o. colapsos nervosos.. .E assim que a maioria dos 
Jovens encara o veszwular. um  verdadeiro martrio. E todos os anos, nesta 
epoca, munare三ae pais e amigcs se veem envolvidos na agonia pela qual 
Passa o vestibu忽ndo 旦s Perguntas Sdo as mesmas na cabeca de todos.d 
justo? Estardo sendo esc涛7id瑠  os melhoresフ  Mas... melhores em 
conhecimentos, em inem6ria・ em controle emocional ou melhores para 
exercerem a profissdo qz4e escolheram para o futuro?E por falar 元isso, 
c rari;i , ぐhm‘王rl"o flick rD e‘一nlムノ1つ  

, ,a das sugestes, "copiadas"do primeiro mundo,d de extinguir o 
誉stibular. avaliando a capacidade do aluno para戸eq安entar determinada 
unzverszaaae pelo seu aesempenho escolar no decorrer de virios anos: O 

鴛燕鷲鷲Fde ingresso para o terceiro grau. Esteno em um pas como o nosso, com um 

maior認 -.'#需慧瓢轟覧競ご器綴窟器農姦  -?nCtOcu c 	m L 	IJ!L .sei1 : jue 	:citte COififundidade o conjunro de aptides, habilidades e conhecimentos 

do aluno, baseadol na carreira queser feita em mdulos, no decorrer篇deseja seguir. Esta seleo poderiaum ano, para no concentrar uma 
avalia9do to importante em poucos 虜as o ingresso desses aんnos 

難灘鴛鴛舞鷲燕蕪 mais testes,ou grupaiscurso seria 

1171ill窟mo de cem por cento, enqzw;- to o ndice de desistncia seria quase 
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A費rmulaao do vestibular deve ser discutida por todos os setores 
αasocieaaae・  Po;s toaos se veern,deariamenた，  加虜retamenた emなフlvidos 
corn proflssionais medocres e incompetentes, 戸'utos provveis de um 
sistema incompleto de sele9do para a Universidade Uma ava方aFao 
constante e gradual nos levar aaなum んgar mais pr フximo do melhor e 
mazs声stopam toda a sociedade. 

10 PARAGRAFO 

Critkidade 

A introdu弾o do texto nove at6m-se a anlise constatativa do assunto: E todos 

os allo&nesta叩oca・ in!訪ares de Pais e am稽os se vem envolvidos na agonia 

pela qual passa ovestibulando. As perguntas dec'r'tes das afirma96es iniciais*JLj 

revelam pouco conhecimento do assunto em discussえo. Perguntas gendricas como:' 

justo? Estardo sendo esco施dos os melhores? em nada contribuem para qualificar a 

argumenta弾o. Ao expressar a dvida corn rela9五o aos melhores classificados, o texto 

atribui ao concurso e え  universidade urna responsabilidade que extrapola seus 

encargos:証as.. me疏ores em conhecimentos. em mem6ria, em Controle emocional, 

ou me翫ores Para exercerem a profissdo que escolheramPamo加urく戸 Todos 

esses cくIし示ocos mviabi1izan ,1, (Rija廿6s Glll Cl・tia d d ade 

2O PARAGRAFO 

Morfossintaxe きegncia): Uma das sugestes, "copiadas " do primeiro mundo,d 

de extzngir o vestibular. 

Conven6es ortogrficas: . . . extinguir. 

Semntica (iniprecisao vocabular): Este sistema pode at 声ncionar, mas ndo em 

um pais como o nosso, com um sistema de ensino to ll・regulal・ O que o candidato 

entende por sistema irregular de ensino? 

3O PARGRAFO 
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Competencia da argumentaぐao!Criticidade 

O terceiro pargrafo inicia com problema na a.rgumenta9ao:Um metodo de 

seleFdo mais がciente seria aquele que avaliasse com maior profImdidade o 

conjunto de aptides. hab涛dades e conhecimentos do aんno. baseado na carreira 

que ele descIa seguiγ・ Quais aptid6es? Alm disso, em que diferem aptid6es de 

habilidades? As rela96es estabelecidas pelo pargrafo precisam ser deduzidas pelo 

avaliador. E o que acontece entre a avalia 三o dessas aptid6es e a necessidade de testes 

e entrevistas individuais ou grupais corn psicblogos. As idias sao postas no papei e 

cabe ao leitor o trabalho de relaciona-las. Por fim: Em compensa9o, o 

apro vet加inento do curso seria Prxirno de cern Por cento, enquanto o 加或cede 

desistncia seria quase nulo. Tais athina うes contribuem para rebaixar ainda mais a 

nota em criticidade. 

40 PARAGRAFO 

Criticidade 

A conc加sa,- a +,-;i,,COLLLAO 	ao processo de sele9こo realizado pela universidade a 

responsabilIdade pela existncia dc profissionais mediocres. Sugere, ainda, que α 
何brmulagdo‘わvestibular deve ser discutida por toおs os setores da sociedade e 

quc wlm amたagdb constante egmぬal nos icym・daa智wn LUgm・ mais Prdximo如  

melhor e mais justo para toda a sociedade. E claro que culpar o vestibular pela 

exist6ncia 山  profissionais deficientes n五o e urna argumenta弾o consistente. Talvez o 

candidato quisesse culpar o Ensino Superior pelo fracasso profissional de alguns 

e5tttAal*es; de ah1akItte$. lll◇d◇，  ole議or芦ec 't1LL 	a,ele皿esln｛×c無gar a essa conclusao 

Esse pargraf!.正nal encena o texto incitando a discussao por todos os setores 

da sociedade e afimiando que uma avaliagdo constante e gradual ser言o capazes de 

nos levar a aなurn Lugar mmS Pl・oximo do inc/hol・ e mIais JUStO Pam toda α 

e.,, ni__In .4,,. (_ p ,e li.gar re,r flJL 	4 	. 	L4.IU 	e....A ,.rsnr.l,,sa es e n.erre es tas,+e nom rsrn ierecer ao 

avaliador nenhuma resposta詔perguinas que foram propostas 



Texto 10/97一  Nota 19,8 

Pela minha experi'ncia, na condi9do de egresso diplomado da 
UFRGS aatual sistematica do Concurso ル  stibular. embora ndo sela 
peifeita,'um instrumento eficaz de seledo. 

Ao invs de Promover mudangas l・adcais no concurso, deve-se, 
creio, eu, aprimorar cada vez mais os conte歳 os solicitados. Muttas 
evolu96es戸pram戸itas e outras tantas ainda sdo possiveis. A introdu 9do 
da prova de redagdo戸l um marco importante na melhoria do Concurso 
Vestibular. 

Deve-se dar mais d可ase aos temas da atualidade. privilegIando, em 
ioaas as azsc伊Linas,Principaimenie nas de cunho social e humanおticaos 
grandes 招masdos nossos dias. No co加nlo de temas solicitados, entendo 
興e se deva abordar mais aんst ria.a geografia.a economia.a cultura e α 
realidade do Rlo Gr(l - _7 _i ('' 7 - - - Br -s _, ,-, c - -'Jranue ao iu au zJrasu. i coricuiso'uma voderosa 
ferramenta Para redirecionar os temas lecionados em sok de aula, nos 
nveis secundrios de ens加o.且1/as, ndo seria uma boa experidncia, pedir 
uma questdo 請scursiva. abordando, por a-cempわ,um grande temadα 
αIualjdade? 

NdO VISlumbrくフ・ como戸  se PodedePreender. PersPecたms de, em um 
声taro prximo, podermos coんcar em prtica a sele9do dos ルturos 
acadmicos.戸 no curso secundrio. A maior dificuldade'a de adotar 
Padres e Procedimentos homog'neos em mz訪うes de esco厄S. Junte-se α 
esse argumento a diβcHda .-/-, -L,. 	戸mides ec_I itがco de infludncias; α 
かcaiizaF'o do processo seria muito penosa 

Asekco （んrante o curso secundrio sd seria vidvel a bfl20 prazo. 
rara isso, o ensino tem de ser con臨i:idoaoutro patamar de qu厳dade, 
przncアαimenre o do nvel primrio Entenわ /7710,naheterogeneidade dα 
quaたdade do ensino a加aL a adoタdb de mna Praたca dessas constitim・ーse-ia 
em injustia mlor do que o mピtodo atual de sele くフ  

Dcym ,' -,r,"hl ,r 'ql'eた  c'gl'e ,幸i,, ,1,,i, t,1 i- cmcl ,r c'p, baseado( ' 	, 	 , 	 .J 
exciusivamente em quesめes dscursi vas,Pergunto: como manterdo α 
homogene/dade de critrios na corre9do das provas つ Quanto tempo 
ノル  '.7nd/7rt pぐぐノγ／、ノ，γrDノ、方ノ、  フ  

H7 

Dejndo. assim, quando indagado sobre o tema, as melhorias 
gmぬais, mas contnuas, no processo de sele戸o 
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lo PAR4GRAF' 

Estrutura do paragrafo 

Um丘  nico periodo comp6e a introdu9敏〕 do texto dez・ Pela minha e雄フeri&ncia. 

na  condc'o de egresso diplomado da UFRGS, α atual sistematica do Concurso 

Vestibular, embora ndo seja pe魂zta.durn instrumento eficaz de sele9do. A 

experiencia que o candidato cita no ser mais mencionada no decorrer do texto, tao 

pouco ser esclarecido a relevncia desse fato para a argumenta o. Na verdade, esse 

trecho que se prop6e ser a introdu9o戒。 situa o kitor a respeito do assunt。一 tratado, 

podendo ser retirado sem prejuizo do entendimento. Perde, portanto, a nota trs em 

Estrutura do par亀''lo、 o 'i"el excele皿e de sse item, conforme caracteriza9ao feitaI. 4 	\_' LL.L "'.L '- L'.L 

pelo Manual do avaliador, encontra-se na anlise do texto i 

2 。 P 4 U A CU A L'(\.L 	JL.0 

Semntica (impreciso e inadequa車o vocabular):..aprirnorar cada vez mais os 

conteildos solicitados., O leitor precisar言  deduzir como ser possivel aprimorar tais 

conte 丘dos. Tambdm esse e ocaso da frase seguinte: Muitas evoluタうes j foram声tas 

e outras tantas ainda sdo possiveis. A diferen9a e que e VO1U6CS e um caso de 

inadequa夢o, ja que evolu夢o 。  consequ6ncia de evoluir; sendo, portanto, imposslvel 

ルer evolu96es. Como foi empregado no texto somente poder貞  se referir a evolu96es 

realizadas durante Um desfiie carnavalesco. 

3。  PARGL.FO 

Compet6ncia da argmnenta恒o 

O terceiro pargab gira em tomo da mesma id6ia sem que haja progesso 

sem antica・ o inicio aconselha a dm・  mmS Jl施se aos te/nas da a加al/dade. para tanto 

as disciplinas deveriam privilegiar os grandes ternas dos nossos dias. Sugere, por 

fim, que seja pedido unia qucsto discursiva abordando um grande tema da 
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atualidade. Desse modo, gra9as 良  circularidade da argumenta9ao a nota em 

Competencia da argumentacao cai para menos de tr6s 

Pontuaf証o: O concurso d urna poderosa戸rramenta para redirecionar os ternas 

lecionados em sala de aula, nos nveis secundrios de ensino. A ltima expresso 

nos niveis secundrios de ensino no necessitaria ser separada por virgula por se 

tratar de um advdrbio que se refere apenas ao verbo e no a toda a frase. 

Semntica (impropriedade de registro): A maior dびiculdade a de adotar padres 

e procedimentos homogdneos em milh6es de escolas E pouco provvel que 

tenhamos miIh6es de 

argumenta9ao. 

nc.nnl cc., logo, o exagero da expresso desqualifica a 

SoDAD A I'D A 'i 

Semntic或imprecis言o vocabular): Para isso, o ensino tern que ser conduzido α 
outro patamar de qualidade, principalmente o do nivel primdrio. Entendo que, na 

加terogene/dade 'Ia e."‘廠4_$44 _ db e.724 C' -t' ( (4 m風 α adogdo de l"mPn加ca dessas 
constituir-se-zα ・・・ Tais impreeis6es deixam ao encargo do avaliador atribuir ele 

pr6prio o sigilificado rn 'i 	bell】  entender a ouかo Patarnar de qualidade e 

heterogeneidade da 9u峨dade. 

o。 ノ 70 PARAGRAFOS 

I'omPet毎d , .1a ,,..n..... ....4,.'. OIat1flILiL. ItL tia Lii 

Os a ltimos dois pargrafos nao necessitariam estar separados. ja que ambos 

pretendem encerrar o texto. Ao mesmo tempo. oautor levanta outra questo:a queles 

que defendem um concurso baseado exciusivarnente em questes 凄scursi vas.. 

Ele mesmo thz a pergunta retrica: como se efetivara a corre9o de tais provasり o 

problema estd em que essa argumenta9o 己  como um apendice do texto, ja que surge 

somente na concluso. Todas as perguntas nada acrescentam h discussao, e as 

r-'s .. r.,e9+ ., e. . calll por ,-..,,...a ,.ia :.,..,rLs}JULa, L ILC.I IL 1',/I ....'JLIL,.L U,. ILL 	町加 ,L avaliador Ar.silll +em hewc 6 ,,iJ ..L'J 	%,LLIcJ3,L411 . 	SILLI LaflltjLLL 	,a 'LlLLLLLL,i 
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frase: Defendo, assim, quando indagado sobre o tema, as melhorias graduais, mas 

continuas no Processo de sele9 do. 

A dgor,a conclus益o sintdiZGu um problema j.,..f1 A 1'JL, CL OflLUzCLU 'UiLtILUU um ouiiiia quC pe1PLssOLl tuuO O LexLo. seus 

pargrafos no refletem organiza9ao semntica, sえo justapostos, revelando uma 

liga9きo apenas aparente entre eles. Os sete par貞grafos que comp6em a reda9乞o so 

curtos 一  principalmente os dois 貢  ltimos ~ possuindo, como 6 o caso da introdu車oe 

da conclusえo, apenas um periodo一  

A seguir a anlise das reda6es de l998. 

O tema da reda o de 98 e a crtica, O candidato'instigado a relatar uma 

experi6ncia ou epis6dio oconido com ele ou com outra pessoa.,. podendo tamb6m1 

mencionar urna situa9ao t如lca que m volva o assunto solicitado. A seguL6 'i '. '.11 	 紀 o aluno 

dever言  discutir os efeitos da experi己ncia relatada e avaliar o papei da crtica no 

comportamento do individuo. Eis a proposta: 

Uma das nossas preocupα戸es, ao longo da vida,d a opinido dos 
outros. No d 声cii enfrentar o olhar critico das outras pessoas, 
賀peciaimevt Afim(dAJ niaお p rximas.ocorre que, dependendo de nossas 
rea96es d critica alheia, podemos estar determinando a prma como 
inたrag切ios com o grupo com o qual convivemos. Alas, de que maneira o 
valor que atribumos d crtica dos outros cijta nosso comportamento? 

Estamos sempre ouvindo opiniうes a nosso respeito: "Ah. oかlanod 
mesquinho ’二 “o sicrano ndo faz nada direito二  "vocd ndo podia terルito 
TSSO","logo vocd, tio inteligente"'Quantas vezes esses comentrios geram 
vergonha ou mesmo uma certa timidez?Em quantas outras, esses reparos 
nos encorajam"tCr atihides mais ousadas? 

Levada ao exagero, a postura critica de am智os. colegas e parentes 
pode nos levar a ter um comPorramenro retraido, sem criatividade ou 
iniciativa. Bem dosada, no entanto, ela pode ter um 昨Ito benがco, 
1,,, l4.,nt, ,4r, v,n e' mac' a l4*. As. flnql‘α毎‘er forma, ndo hd dvida de qued 
pndamental que aprendamos a lidar com crticas se queremos levar uma 
vida integrada com aqueles que nos cercam, seja na familia, seja na escola 
ou noかabamo, 

叙a reda戸o 、’m 'ersar sobre este tema:acritica' pos毎m ou 
negativa, e seus efeitos no comportamento do indivduo. Para desenvoivd- 
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忽， camcleme ""1aexperi'ncia em quec 	 a "iた'' de algum causou um 
efito marcante em vocd, gerando aなum 如o de reaGdo. Discuta as 
possiveis causas e conseq泥ncias dessa experidncia, buscando avaliar qual 
1) Pape1 ,i,io1' a I-ガカca dos outros exerce no comPortamento das pessoas. 

Lembre-se de que vocd est sendo solicitado a redigir uma 
療sserza戸o, texto que se caracteriza como uma reflexdo em torno de um 
紹ma・ lJti叱esl'ae帯enfncla Pam cmslrlw sa'Iこ認0,lms mlegre一αα uma 
argumentagdo de carter generalizador e organizada dssertativamente. 

にJ 

Texto le81Nota 19昇  

AscHだcas 

Somos alvo freq庇ente da crtica dos que nos cercam. Isto 
absoルtam ente normal, visto磐e convivemos em uma sociedade onde cada 
um tem seu Ponto de vista sobre as coisas.Muitos acreditam que 
comen競iiu: ci疏elos sdo de todoP'C声或dIais, mas, com certeza, eles 
tambdm podem ser importantes para aprma9o integral dos individuos 

Por ter sido lllm如mimada por meus pais, quando crian9a eu achava 
que meus princpios eram 女  nicos e definitivos. Com  ISSO, nos primeiros 
anos de Primario, recebia muitas criticas.Essas. na queた  叩oca, me 
abalaram de tal . forma que passei a evitar o convivio social. Passados 
alguns anos, amadurecida, passei a concordar com determinadas idias 
dheias a meu respeito e a alterar o que havia em mim de errado. Com  estas 
mudanFas, me sinto mais integl・ada e sou mais aceita entre incus am碧os 

A partir do que pi narrado, um mero exemplo, percebe-se que o 
げeito henがco ou ndo de uma critica estd relacionado comaprma como 
pr acezル・ seo ahngido ndo estivel・凄Sposto a ana方sar o comenmrio a seu 
resPez加, ele pode sair mui加preji硫cado. Pode achar que os outros 庇お (1 
acez tam・ 、ficar retraido, ter medo de agir. Ao contrdrio, algudm que se 
dispu sei' a absorver as idias expostas, se tornar mais' feliz cons唱o mesmo 
por saber que es雌α琵議enlaおdose証 n爵nero de qu話.-1.-,,-i,,si Lcrn破sSo. com  
certeza, ter mais amigos. 

（ンnc加i-se que devemos saber que estamos expostos ao o訪αr crrtico 
dos ouかos,Pozs as Pessoas 請vergem em opini6es e Porque todos temos 
defeitos. A partir desta realidade, d importante ouvir e analisar todas as 
crztzcas a nosso i'espeito. o que ndo significa, obrigatoriamente, aceild七S 
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Sobretudo.‘ 戸‘ndamental sabermos nos auto・a vai/ar para, quando 
necessdrio 、ルr. mudar nosso modo de agir. Para isto, humildade d muito 
mPor加nte. 

10 PAR慧；DAm 

Consistncia / Autonomia 

As duas primeiras frases do texto sao constatativas, e, se a segunda tem um 

ponto de vista (6 normal sermos alvo freqente da crtica dos outros) e at mesmo um 
argulllet此o (cada ulll telll sell pollto..- e ilota),sao liga rs・colll'lrs tanto o ponto de4LL LLL .(4 11'J&L 	1 	WI L45C4 0 LLL(4 

vista quanto o argumento. As duas 丘  ltimas frases do pargrafo, 一Muitos acreditam 

que comentriosa訪elos s'o de todoPr留'I或clazs, mas, corn certeza, eたs tamb'm 

podem ser importantes para a prmaFdo integral dos indivduos 一 al6m de 

expressarem outro lugar-comum e de paraftasearem o texto que apresenta o tema, 

orgalliZam一se na estmtura lugar一calluill .4osp ..',.. ecoi .+........ M...A. ,.q ...irecomen .4orgaruza.m- e na cu ii a 	-.Jffi1Li11 uO 	o e JIILI . 	qi recomenua 
uma nota trs nos tpicos que tratam do 言  ngulo de ibordagern. exceto em Clareza, 

pois a clareza ainda n瓦o foi comprometida. Portanto. os descontos recairiam sobre 

Consistencia e Autonomia. 

selllalltd' afiW,$ 4'.f'I0護  , v◇c abu I .,.\. i'..X.'(4'.J V W.4IJ$L4L .. '..IL 'ss (4prlllagdo11At,f$ai no e explicada. 

2。  PARAGRAFO 

Competncia da argumenta戸o 

O segundo pardgrafo apresenta um relato generico: Por ter sido muito 

mimada por meus pais,9uamわ crian9a eu achava que meus princpios eram 

丘nicos e deJInitvos. Conceitos vagos e gen'ricos sustentam o par豆grafo. Ainda que o 

Manual nada diga sobre a pobreza e a generalidade do relato, de qualquer maneira, 

um para野 fo to impreciso nao sustenta a argumenta o 
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Sem含ntica (imprecisao vocabular): a palavra princpios est usada de forma 

imprecisa. O mesmo se pode dizer de determinadas idias alheias e com estas 

mudan9as 

30 PARAGRAFO 

ComPeAL.oIItpeL鉦cia da argumenta頭o/ -1l唾  Ai_ 1a 1flt1ctuaue 

A argumenta o no terceiro parえgafo apenas refaz, num plano abstrato, a 

hist6ria narrada de uma forma gen6rica tio anterior. Esta forma pobre de argumentar 

no merece nota trs em Competncia da argumentaao nem em Criticidade 

Pontuaaく〕・  Ao contrrio, algum que se dispuser a absorver as idias exposta,. 

se tornari mais声liz consigo mesmo戸or saber que est aumentando seu n丘mero 

de qualidades~a virgula separa sujeito e predicado. 

40 PARAGRAFO 

Competncia da argwnenta悼o 

Coc1ll一se que devemos saber que estamos expostosJ 	 ao olhar critico 
‘おS outros.P015 as Pessoas dvergem em opiniうes e porque toわS temos 
clずとitos. APartir desta realicおde,'importante ouvir e analisar todas as 
crticas a nosso respeito. o que ndo sign夢Ca. obrigatoriamente, aceit-las 
Sobretudo, e ルndamentai sabermos nos auto-aval/ar para. quando 
neCesSdriO pl; mudar nosso modo de agir. Para isto, humildade d muito 
i/hlJ?ortante. 

Essa conclusao d repetitiva: diz corn algumas poucas outras palavras o que jd 

珂dito. No ha, portanto. progress護o sem合ntica que possa qualificar a argumenta9議o 

1' -或  - P't!9 O1 - T .sI MU ..I7 - 	l9フ  

O equilibno dstanre 
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A. cornPicc/dade das sociedades atuais faz corn que o ser humano 
atinja os mais diversos niveis de interaぐdo. Se/a na 、  f&mlia. na  escola ou no 
trabalho, o relacionamento corn outras pessoas, de diferentes idias e 
compor加mento. semPre acaba halizamわ  nossas atitudes.Este d um 
processo nalw・al do con匠vlく），月gwa,q"amお hd cimcas a respeiたフ de 
nossas ag6es, esta reaFdo, que a pr/ac加o ピ  espontnea. sofre urna 
variaFdo na sua velocidade. A criticaかnciona como uma e叩dcie de 
catalisador nestas situagJes. Resta saber se a sua infludncia ser」  benがca 
α‘"do'4乃mla9‘初,i,_, cmsc搭11ぐ加  ir, i44 	 ' 或vduo. 

O homem'um ser social. Estaがrmativa, por si s,'Sがciente para 
que se analise o grau de importnc忽 que as criticas tm sobre o nosso 
comportamento. Ao natural,戸existe urna certa adapta戸o das pessoas ao 
que Podemos denominar "normalidade de comPortamento".A moda, α 
cultura e os costumes声cobcam o in庭vi duo numa espdcie de brete social. 
gua勺uer desた, ,f,r,,. JJ,4( 4 pra dos parmetros estabelecidos aponta para uma 
provdvel man昨sta9'o おs criticos. 

No bastasse todo este controle exercido pek sociedade sobre o 
nosso COInportamento. ainda er/stem as cHticas. Tal qual urn Poder 
moderador, elas tentam evitar qualquer man罪sta9do de in或vidualidade 
que atente contra a manutengdo da dita normalidade.Quando construtiva, 
戸nciona como urn conselho, urna orientado, visando somente alertar 
sobre os riscos que Podero advir de um ato rebelde. imPensado ou 
inconseq安ente. No entanto, quando s 5o negativas, tm o claro ohjetivo de 
inなar, censurar ol'desclassificar uma atitude que. antes de 加do,d 
prerrogativa inaliendvel do in鷹Wduo. 

」 sabedoria esta, como se;iiP?・e, ao ルdo da exPeridncia sabe,' 
relevar e,P,.1( 4(._.夢α加,i',t,,, ,'ii,r,ir,r ,'ctc 	4 .$4( .., 4...'(dど urna ,'riti,'ry ,,c.. urnProcesso 
demorado A ponderaぐdo nasce da and恥e de 危tos ocorridos, da 
Conscincia a町uirida e da experincia acumulada o equilibrio 
Provave!mente Se encontra no meio do ccrn'inho entre a adaptacdo cera aos 
paaroes vigentes. propria aos alienados e a rebeldia inconseq庇ente. 
caracterstica dos que ainda ndo descobriram o signflcado da palavra 
socIedade. De qualquer maneira, ndo e uma distncia 声cii de ser 
percorrida. 

1o D AD 4 ("D A1. 1 

Competencia da argumenta恒o!Autonomia 



11LI. 

Muitas ideias compうem esse pargafo; dai a necessidade de esquematiza-las 

I H complexidade das sociedades atuais fz com que o ser humano a姻！α os 

mais diversos nveis由 intera声0 1曾ae,e r,r.A-.e,+ a4 n4i.. ,n a va e.- U c' 	LL.aULIL va vaa. 

2. relacionamento com outras pessoas orienta nossas atitudes.ー  - ponto de vista 

3・ Tal orienta弾o d naturaいponto de vi血  

4. Quando existem crticas a nosso respeito: 

a・ esta rea戸o・ 9ue a princpio J esPの7垣negS矛・e unm wmaFdo na sua 

velocidade. 

b acrticaルnciona coin o um catalisador nestas situa9うes 

5. A influencia da crtica ser云  ben缶Ca ou n言o d prmagdo da conscincia do 

indivduo? 

A primeira frase e apenas constatativa e trabalha com vocabulrio vago, no 

sentido de que no especifica por que essa interaao se da em niveis. Nivel pode ser 

entendido de vdrias maneiras: se forem niveis sociais..6 preciso explicar de que modo 

isso 6 relevante no que se refere a crticas (as crticas da負xineira influenciam a sua 

patroa?). Se no for nvel social, que seria o nivel que n豆o precisaria de a噂etiva9えo 

porque 己。 sentido atribuido mais comumente h palavra niv叫 seria necessario que o 

texto explicasse de que nvel se trata. Essa frase c tIpico do processo desenvolvido por 

este pn"ero pa臓  '-亀  "e, ra verdade, esconde urna parfrase da apresenta9喜o doJ(L((t(i'J 	1 	, 

terna atrs de um vocabulrio rebuscado e pretensamente cientfico. 

Ainda que -efletlnd'-'lu g nr= cwm*ll,asl 4航nc.LiLj 	 1 iu. seguintes (2 e 3) apresentam urn 

ponto de vista・ A partir dai, 。 texto perde-se em meio a unia al・gunienta9do sustentada 

por vocabulos inadequados e pretensamente cientficos: balizando. variaぐdo na 

velocidade, catalisador que mais conhndem do que esclarecem. A segunda frase 
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diz que o relacionamento com outras pessoas baliza nossas atitudes, e isso d um 

lugar-comum que o autor tenta renovar pelo verbo balizar 

Sem含ntica (inadequa9o): Na passagem da segunda frase para a terceira, um 

processo vira rea戸o, o que caracteriza um inadequa o vocabular entre vocabulos 

pretensamente i-.;mti丘  ,-.,.LLtLiL'..'J ', e surge a expressao velocidade de rea9ao, que varia. 

Temos aqui problemas de argumenta弾o neste uso sem fundamento destes conceitos 

O mesmo Se pode dizer para a metfora do catalizador: na poesia, a metfora pode se 

bastar, mas no texto dissertativo a metfora tem de estar a servi9o da explica9ao 

Catalizadores diminuem a velocidade das rea6es? O senso comum diz que 

aulllelltalll. nqn. +aaurnent&LL. 	Ill L(LLL problema a ser marcado en" criticiA.Aa, Se o avaliador sabetIL 

disso ou em argumenta9o, se o avaliador tem dvida sobre isso 

.A akIIll , fia ra (c \ AaI ,rn i_ar,-, r.1 ores nu a i's +av'+es llえ  o far,, iiLLuiii ii a, 	/ 	t,%.u,t iu,t sj 	,j tw. i.tij. uffi ponto de vista. At 
agora eie nao議sse nada que tem a ver com a id6ia de a critica ser ben6fica ou nao, ou 

seja, atd agora esse par暫afo s6 disse que a critica existe na sociedade e que 

inf'uencia as pessoas; estd repetindo a formula弾o do tema com um vocabuldrio 

rebuscado. No minimo n瓦o h Autonomia nesse ponto de vista. 

2O TS A 'V A IiY' A Yh r x ttis.tr 

Competncia da argumenta9o 

O segundo par豆grafo continua deixando ao encargo do avaliador deduzir as 

rela95es que se estabelecem entre as id白ias: O homem d um Ser social. Esta 

afirmativa, por si s. e suficiente pam que se analise o grau de importncia que as 

crticas tm sobre o flosses co 'po'-l"'e' 加．  T\a ,'acf es,essa倉ase e urna repeti9ao do 

primeiro pargrafo que d uma repeti9圧o da formula9豆o do tema, O restante do 

par曾afb'vago e ainda caracteriza utm  parfiase 

Ao natural, Jd existe7 m1a certa adapta9do das Pessoas ao que podemos 
denominar "normalidade de comPorramentプ’A moda,acultura e os 
costumes 声  ColoCam O indivduonuma espピcie de brete social. Qなaiquer 
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desli:e para声ra dos Parmetros estahekc/dos qponta para uma provdvel 
man昨sta9do dos criticos. 

30 PAR GRAFO 

Competnca "a arglanenta恒o 

Sem fgir da mesma abordagem vaga e confusa. o terceiro pargrafo 

assemelha-se ao anに,.1 'si"J. L'ILTa!qual urn Poder moderador, elas tentam evitar 

磐α勺uer mamfestago de individualidade que atente contra a manutengo da dita 

norm abdade・  E mais adiante ・ censurar ou desck55ヂcar uma aた加degue, an加S 

de tudo,d Prerrogativa加aliendvel do加膚匠虚”．  

40 PARAGRAFO 

Competncia da argumenta9ao 

Por fim, a COflCiuS瓦o gira em tomo das mesmas ideias vagas e imprecisas 

expressas durante todo o texto: A pondera9do nasce da andlise dos戸tos ocorridos, 

da conscidncia a叱uirida e da experiEncia acumulada. E continua com padres 

vigentes, rebel磁a inconseq"ente caracteristica dos que ndo descobriram o 

sign折c,, ,.1,.-. .-J.-, ..,, 1 Yt ,,- 	so e.; e.,!,-, A,,. '1'a 1 +e.r4-.-,4Li jI4Li4 VIU .)JLj 	4t4C. i UI 	tLI&J ps /4 e. e. Illl e.:ar . ,+a lll . ..:lll ,. e.}J'JUL ULmjaI (L/La iTkt.. ifl'la .m 

Competencia da argumenta o. 

Texto 3/98 - Nota 19,7 

刃bs e os outros 

17 AA--1e" -'i WjLi_Li e.flcofli,G, Pessoas que ndo se preocupam corn a oPinido dos 
outros. 'Todos nos, em mmor oumenor grau. levamos em conta o que as 
pessoas que nos cercam pensama nosso re叩eito.Aんitas vezes somos 
Ie ,,e.A,.-, rc8rg.t,..i a aglr em舟flgdO dessa op/nlく1くフ‘Aをフ enf乙1麗0,flrrnV'f,LHI'./, cjJa l承Lncia ndくフ  
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deve serl記que nos戸1タa perder nosso senso de valora戸o sobre os ptos e 
sobre n6s mesmos, sob Pena de nos tornarmos meros observadores da .'ida. 

EUPropria semPre tornei em alta conta o modo de pensar de meus 
戸miliares e amigos. Principalmente da minha mde, que, no jogo do quemー  
戸la~mmS ー aIto・ sempre saiuganhando suaPersonalidcgde d topr楓  
que at 加lei声 adulta, penso duas vezes antes de enfrent-la. De pto, 
quando criana， ・"ic' bastante corn suas criticas.a ponto de sufocar 
minha vくmtade em detrimento da sua. Com  o tempo 一  e com o 
ama（加recimentoりporm,Pude perceber o 9"anlo essa atitude me custava 
e consegui encontrar umPonto de equilbrio entre a sua cガtica e a minha 
forma de pensar e aglr 

Pam"ma crianダa, que ainda no tem wlla visao de mundo prpria,' 
bem mals dficil racionaliar e juなar a 'rftcc 'jue sofreu, principalmente.( 
porque eia es雌 suetta ao espaタo （おs adultos.Mas. mesmo Para uma 
pessoa madura, ndo'fcil ter suas atitudes questionadas. Muitas vezes, 
tendo em mente α opinido de outros, nos to訪emos em comportamentos que, 
em 虎  ltima andlise, ndo sdo o me抗orPara nづs, ndo nos kvain aonde 
queremos. outras vezes, conseguimos Perceber o qued11W農orPara nds e 
assumimos o comllo.tomando uma atitude de acordo com o que 
acreairamos. 

Amelhor aiternatim pam oe可テ'entamento da critica'acreditar 
Acre虜tar em nossas convicF6es para defend-加s quando necessdrio, ndo 
se deixando to疏er por opiniうes sem kvar em consideraタdo quem as emiル e 
as c7Oiva戸es que essa pessoa possa ter. ョ criなca cons#-....#. .a ndo -LLC.G 	(LLiva aao ルira 
todo或a sem critrios: ndo e o声Fa一 lsso二危Fa ー α9mlo'do comuns de se 
ouvir. Acredi忽乙  enirelanto, tambm significa tei・ discel・nmento Pw・α 
reconhecerao芦141, ''i 1c',)l-itm,P,., ,que afrrar一sea urn comportamento 
inflexivel d o outro 厄（お da moeda e pode tambem nos trazer prefuizos 

O equilibrio entre a opinido alheia e o nosso modo de agir ser 
encontrado aPar加’de nossa copacidade de escolher o que d me藷or para 
nds sabendo que ndo somos obnos da verdade, mas que uma Parte nos cabe 
nessa verdade.Eds vezes, eル ndo mora na mesma casa em que mora α 
noSSa mae, 

lo PARAGRAFO 

Consistencia l Autonomia 
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A express言o do ponto de vista, na introdu9言o, esconde-se atras de um lugar- 

comum: todos somos suscetiveis opiniao alheia. Constata que: Muitas vezes somos 

levados a agIr em戸rnFdo dessa opinido. Op6e a esse fato (no entanto) o cuidado 

que devemos ter com a influncia exercida pela opiniえo alheia. Ou s可a, nada ha de 

original na apresenta o desse ponto de vista. N五o podemos. portanto. atribuir nota 

trs em Cons4stenc血e A 'lt"'oniia.II11t(t ULI'JIL 

Morfossintaxe(re夢t t t分  ,.. senso de valora o sobre os ptos e sobre nbs 

mesmos" ・・： a preposi9をo para mlora o 6 de e no sobre, que neste caso, soa mais 

culta. Este 6 urn fen6meno de ultracorre9言o 

2o PARAGRAFO 

Competncia da argumentafao 

O segundo pargrafo apresenta o relato da experiencia envolvendo a critica e 

refere-se a influencia exercida pela personalidade forte da me. Resolve o conflito 

com o tempo e com o amadurecimento, fatores que proporcionaram ao autor a 

pereep夢o do quanto essa atitude me custava e consegui encontrar um ponto de 

equl施rio entreasua critica e a minhaprma de pensar e agir. Falta explicar qtial 

aprma de pensar e agir do candidato. Somente mencionar que houve equilibrio 

passa ao avaliador a responsabilidade dele pr6prio preencher essas lacunas 

30 PARAGR4FO 

0rgLILIC  山、  e 

O terceiro pargrafo perde-se entre conceitos imprecisos: ., vi sdo de mundo 

Prc5P77a e可Pago -1e.p1uu (.OS iUtLLLUs Eainda:A長tS. ThCSJIJO Pal-a Li/na Pessoa madura. 

n7oe戸cii ter suas atitudes questionadas. Corno definir o perfil de uma pessoa 

ma rhura ') (\ ava Ia ,4 s, preclsa confia ,. 1-., e a oIn誠ao r4,.( V 1i(tJL 	JLLLL(i 	 autor e a mesma sua quanto a 

maturidade ou infantilidade de algu亡m. Segue: Muitas vezes. lendo em mente α 

Oj?Imdo de outros,nos tolhemos em comportamentos que. eml ltima and薦e.ndb 



130 

sdo o melhor para nos, ndo nos levam aonde queremos. E aonde queremos ir? 

Quais comportamentos? Por fim: Outras vezes, conseguimos perceber o que e 

melhor para nbs e assumimos o co雪1ito. tomando uma atitude de acordo com o 

que acreditamos. E, em que acreditamos? Como se ve, as id6ias desse pardgrafo 
carecem de precisきo e desqualificam o texto por perderem-se no tratamento de 
g-】lerahdades AI ..o4a S_.*_ ml orga」lic 1.Je e Pr 'gcnciaixucs. iiu uc cm rgarncivaue c picjuulcada. 

40 PARAGRAFO 

Competncia da ar4ulnentaao 

O que temos a seguir no se distancia do que vimos at agora: imprecis6es 
Assim e o quarto pargrafo 月creditar em nossas convic戸es Pam defemIどーias 
quando necessario, ndo se deixando 加疏er Por oPiniうes sem ルvar em 
CO1-2Sidera戸  o quem as emite e as motivag6es que essa pessoa possa ter 

Certamente, as imprecis6es vocabulares podem ser descontadas em Semntica. 

entretanto, essa.s express6es genricas est勤 encobrindo uma argumenta夢o circular 
que pouco progride. Na verdade. toda. a argumenta o est comprometida, 
desqual遺,-a ..A,- a'-'o ... ..n4.ミn S.;4 ti v.'.4.UL.3.J _ O1ILpc.PL.tu ttE uglmにIlta搾o 

50 PARAGRAFO 

Competencia da argumeiitafao 

Prr +yy,oequilbrio entreaopinido alheia e o nosso modo de agir serα 
encontraiわ  a partir de nossa caPacidade de escolher o quee me肋or para nos 

sabendo que ndb somog donos daverdade, mas que l!ma parte nos cabe nessa 
verdade. Repetindo 。 lugar-comum que sustentou todo o texto, a concluso sintetiza 

com generalidades as mesmas ideias. A u nica contribui9o original do candidato 

encontra-se na u ltimaかase E as vezes, ek ndo flora na mesma casa em que mora 
α nossa mde. 
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Texto 4/98 - Nota l9j 

A critica como elemento deprmaぐdo 

月 ciプtica d um instrumento para a manutenFdo das rela戸es sociais. 
guanわ声ito adequadamente, ela possibilita um crescimento intelectual e 
cultural ao individuo criticado. Apesar 凌sso, dependendo de como pγ 
colocada, Pode acabar tornando-se eルmento 1房房dor da tomada de 
iniciativas. Particularmenre, procuro escutar todas as criticas e aproveitar 
o quepr possivel. 

Ser criticadoルculta d pessoa urna revisdo das atitudes. Sendo assim, 
ela Pode analisar a sua con血to e, se necessdrio. Posたionar-se de maneira 
mais sensata.Dessa forma.acriticaルnciona corno elemento regulador, 
permitindo que a sociedade tenha algum controle sobre aqueles mais 
excdntricos.Mesmo que o criticado ndo altere suas atitudes,acritica bem 
feita flrnciona, no minimo, comoptar de reflexdo, constituindo-se assim em 
beneficio. 

Contudo,acr加co mal coわcada Pode tornar-se uma censurad 
atividade criativa.Eza d mal feita quando constrange exageradamente α 
Pessoa, impe或ndo que esta expresse, em outro momento, uma idia 
d界rente das convencionais. Este tipo de critica pode, inclusive, gerar 
atritos entre as pessoas, pois, Por ter sido colocado em situa戸o inc6moda, 
mndvidjiG delm de sentzγーse criむc .,.1c o e Passo a Pensar guepl く2！とn虚do 

Tendo 戸  e可tenta叱,os doisゆos de critica citados, eua veio como 
um plar Positivo na constru （フ d乞z mm 方a Personalldade.Encarくフ，  inclusive・  
de maneira positiva o声to de ser bastante criticada, pois a critica costuma 
ser戸Ito sobre o que e original, porque rompe corn conceltos arraigados na 
mente das pessoas. Pessoalmente, acredito que as criticas mais fortes que 
sojh geraram rea芦ee, 4.,.. .,,... e.ns. Z ' 4+,.. so j,r ,, ,,,..,.,7,o A.s. 	 くフ de posicionar-se 
fbrte, que privilegia a defesa das idias de maneira contundente, elas ndくフ  
conseguiram me persua或raperder a personalidade.A戸na!, o que seria da 
arte moderna se as criticas no tivessem siわ suportadas? 

巧sto isso, percebe-se que a critica, em geral, constitui-se em 
elemento henがco, se/a no piano pessoal ol'coletivo. Ela deve ser ouvida, 
aceita e interpretado por todos, α声ii de melhorar, ndo necessitando sentirー  
se 河をrior por causa dela. Enfim. todos os grandes nomes daん3めria e da 
VIda contempordneapiWfl C sdo muito criticados. 
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1。 PARAGRAFO 

Consistncia/Autonomia 

O t6pico da introdu95o apresenta uma frase apenas constatativa・ A crtica' 

um instrumento para a inanu招n9o das rela戸es sociais. Segue parafi-aseando o 

texto de apresenta 言o do tema sem fugir da estrutura lugar-comum dos p角S e contras 

a crtica pode proporcionar resultados positivos ou negativos. At mesmo quando 

registra a opiniえo pessoal. 。  autor repete 。 6bvio: ele escuta todas as crticas, mas 

somente aproveita as que lhe agradarem. Uma introdu弾o que apenas constata 

obviedades compromete a nota em Consistncia e Autonomia 

2。 PARAGRAFO 

Compete"訟  'a ar gwnenta恒ota t4a at 

Imprecis6es e express6es vagas marcam o segundo pargrafo: Sendo assim. 

eた (a pessoa, qualquer pessoの pode analisar a sua conduta e, se necessdrio, 

posicionar-se de maneira mais sensata. Quando seria necessdrio? O que significa 

para o autor・ posmmar"sede nlanelra lm鶴  sens.' '.4 LLL'.4LJLL.4 LIU4L.' 	誠好Temos ainda:acrjticaかndlmα 

como um elemento regulador, permitindo que a sociedade lenha algum contr ）厄  

sobre aqueles mais excdntricos. Como defnir quem 6 exc6ntrico?Qual a medida de 

algum controle? Toda essa argumenta95o sustentada por generalidades rebaixa a 

nota para menos de tres em Competncia da argumenta恒o 

30 PARAGRAFO 

Semntica(imprecisこo e inadequa弾o vocabular): a critica mal colocada pode 

tornar-se uma censura α ahwdade criativa・ EIa e mal 、后ira9"amわ consク・α1lge 

exageradwnen te a pessoa..,Em que momento uma crtica e mal colocada 

(inadequa弾o)? Tambcm nao se sabe o que o candidato entende por constranger 

exageradamentea pessoa 
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40 PARAGRAFO 

Organicidade 

O quarto par稽rafo inicia com a apresenta o do ponto de vista do autor: ele 

acredita que a crtica contribui para a forma車o de sua personalidade. Entretanto, a 

argumenta 9o que segue no sustenta a afirma9o inicial, resultando em consini96es 

confusas aCr功cci cosた‘ma serルtia so加・eo9ue e ongma乙 Po?争e ,・ompe corn 

conceitos arraigados na mente das pessoas. Tamb6m 6 o caso: P匂tas sobre um 

modo de posicionar-se prte, que privilegia a defesa das idias de maneira 

contundente, elas no conseguiram me persuadir a perder a personalidade. Por 

conta dessa abordagem, a nota em Organicidade no poder ser trs 

Sintaxe(amhl 帥  l dade) acrtica costuma ser戸ita sobre o que'original, porque 

rompe corn conceitos aura/gados na mente das pessoas. O sujeito buscado para a 

ora弾o sem興eito expresso i o mesmo da anterior, ou seja.. no caso,a critica; no 

entanto, 。  que rompe coin conceitos arraigados'o original, ll。 fim da ora9o 

anterior. 

5。 PARA GRAFO 

Competenc訟  da argumentagao 

A conclusえo retoma o ponto de vista ・ a critica e benefica 一 repetindo os 

mesmos lugares一com1lnc que sl就entaram todo o texto. 

Hst（フ l550,Perce be-se 9ue a cri女Ca, em gel・aL Consだiw-se em 
etemenro benくTico, S町a no pLano pessoal ou COIC抗'o.EIa deve ser ouvida, 
aceIta e inteクretada por todos, a fim de melhorar, ndo necessitando sentir- 
se河Tenor por causa deた li句Sim, todos os grandes nomes da んstria e da 
mおce. t,*n tn,, rnr,,nnn声. ,,l ,, e r.'.ntn,,.,,,#-, e. t4 * ,, e. eiU((J(J( 4?1 C 	(jC jCJ (..( 	(4C4OS. 

Sntaxe(ambi夢idade): . . . nグo necessitando se"ガγ-sell雰nor por causa dela. A 

amrnguiaaue se ueve a aincuivaue UC localizar o sujeito da ora9a。一 pode-se pensar 
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que o sujeito d critica. A frase tinaにunprecisa eたz restri96es a vida contempornea 

que no so esc1arecidas. 

Texto うノ98一Nota 19,3 

A Mudan fa no Comportamento 

Ao longo da wda,deparamo-nos corn situα戸es em que sdo feitas 
veeme準s crticas sobre o nosso comportamento. No obstante, em alguns 
caos,男as proporcionam o aesencaaeamentodemudanas benficas para o 
1nalvlauo. 

Lembro-me de que. ha aなuns anos, apresentava um comportamento 
irasciveL AS Pessoas que conviviam ao meu なdo sentiam-se coagidas e 
amedrontadas, visto que, dependendo da situagdo, me tornava 
extremarnenル  lrritada e agressiva・ Um certくフ momento, meus am唱os 
Passaram a C万ticar 172加has ati加des, e, ass切i, dcci虜 reava方arl房nhas 
rea9oes. 

Ap6s rずletir sobre as criticas ルitas. percebi que o meu 
comportamento era o胆flexo 屈l profunda inseguranga que sentia perante 
os outros. Compreen鷹  que, ao ser muito ner'osa, estava afastando as 
Pessoas que se importavam com o meu bem-estar Passei aPensar mais 
sobre as conseq立Jncias de inCus atos, utilizando mais meu lado racional em 
detrimento do emocional Propiciando essa ,mdanga em meu 
comPortamento. esses comen厄Hos. evidentemente, livraram-me de 
acontecimentos戸 nestos. 

Ein 記tinia andlise, tornel一me urna pessoa mais segura e madum. 
Para tanto, passei a e矛entar as adversidades do cotidiano com mais 
calma e serenidade. Certamente, as crticas abriram o caminho para a 
reestru認,',.y気〕 de minha Pessoa, 加rnancわ-me urn ser humano mais 
compreensivo efliz. 

1O PARA #4'wA .1'.t PAR.i..ji'c.Ar O 

Clareza i Auteno.ia 
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A previsibilidade esconde-se por trs da breve introdu9豆o. \Tejamos: a) 

sofremos crticas; b) em alguns casos as crticas desencadeiam mudan9as ben6ficas. A 

constata9o de que sofremos critica e dispensavel. A segunda afirma9o carece de 

preciso: a quais casos o autor est言  se referindo?E preciso, tambem, caracterizar o 

que o texto chama de mudan9as benがcas. Deixando tantas perguntas sem respostas. 

a nota em Autonomia no pode ser trs. Tambem a Clareza d prejudicada jd que o 

texto n乱o apresenta ponto de vista, apenas repete a apresenta9五o do tema e conta uma 
瓦st6ria. 

2。 PAR GRAFO 

Competncia da argumenta搾o 

O problema do segundo par町afo situIa-se na argumenta o. Por conta das 

idias vagas e dos argumentos circulares, 。  texto nao progride semanticamente. O 

autor apresenta conceitos imprecisos como: comportamento irasciveL extremamente 

irritada e agressiva para caracterizar seu Comportamento e justificar a importncia 

da crtica. Mais adiante diz: Um cerro momento, meus amigos passaram a criticar 

minhas atitudes, e, assim, decidi reavaliar minhas rea96es. Com  tais argumentose 

impossivel atribuir nota trs em Competncia da argumenta9ao 

3。 PARAGRAFO 

Competencia da argumentaf註o 

As imprecisうes tamb6m sustentam o terceiro par暫afo. Frases como 

Compreendi que ao ser muito nervosa, estava 加stando as pessoas que se 

importavam com o meu bem-estar deixam ao encargo do avaliador entender o que. 

o autor quis dizer. Outro exemplo 己  o fmai do pargrafo: Propiciando essa mudanga 

em meu comportainento, esses cornen雌万os, evidentemente, livraram-se de 

acontecimentos戸inestos. Se o leitor entende o que quiser como acontecimentos 

かnestos. no se pode atribuir a nota mxima em Compet6ncia da argumentaao 
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40 PARAGRAFO 

Compet6ncia da argumentafao 

A conclusao retoma um ponto de vista que ate agora nao foi exposto (pelo 

menos claramente): as crticas tomaram o autor mais feliz. Se e que Se pode entender 

urna constata車o desse tipo como ponto de vista. Dc toda forma, a conclusao6 

equivocada, pois ancora-se em mod迅ca9うes que o candidato diz terem ocorrido em 
sua personalidade: ... tくフmei-me ullla pessoa mais segui・a e madui・α‘ノ Certainente, 
as crticas abriram o caminho Para α reestrutura9do de minhaPessoa, tornando- 

me um ser humano mais compreensivo e戸liz. Assim, com express6es gendricas e 

confusas mais uma vez penaliza-se a argumenta9o 

Texto 6/98一Nota 192 

A crItica e suas conseq産dncias 

A relagど了o entre os individuos de uma sociedade se processa atravs 
de estimuんs e resPostas A postul・α9ue se adota frente a detei・mmadas 
si紐町oes provocci variadcis rea9 c3es eritie ci Pessoas que se comunicam4 
resposta pode estabelecer um confronto ou um 、声mento para α 
continuidade dos、ルlos vivenciados. 

A esco肋a da profiss& ' um dos ptos mais criticados pelos outros 
Quando"mg pessoa revelaaseus pais e amigos o curso que escolheu para 
o yes女bular・  たフdbS 厄I-n αなo a dlzei二 Gera/incme. o Pm たi-fl α mlaiol・
何ludncia. Se o filhO escolheu um rumo diferente do que ele havia previsto, 
comeぐam as criticas: "essa profissdo ndo temかturo" 'o salario d muito 
baixo 二 O progenitor. faia com toda experidncia vivida, e o jovem, co承so, 
sonha com o I A,,.-,7 ' 47msa芹1湾  ,-.,,amda, A;scmImll e -pr ,s -,, #-,1sLgf. 	 u?t . p 	11LLilhI oziLras 
op96es: as suas. Ivovainente, o conflito assola a decisdo tomada 

Pbl'outro Lado,denii・o da inesma casa a mde l・ePl・esenta o 
contrapeso. estimula o filho na sua decisdo, transmitindo-lhe o que mais 
precisa naquele instante a au toconfianぐα 
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A critica impositiva do pai cria um constrangimento difcil de ser 
tratado 月 contrariedade e uma 、  fbrre ruptura com os k9os paternais. Neste 
caso, o estado emocional do criticado戸ccprtemente abaルdo, e mesmo 
uma altera9do na escolha戸ita poderia gerar umlgolamento na rela9do 
っ1"”ーハ‘， Jハf‘、  

J a critica positiva da mde,'pciimenie assimilada. Possibilita um 
maior desenvolvimento das Preten.めes do 戸11w, aproximando-o 
intimamente. Nos dois casos, o resultado da critica se observar em dois 
tempos.o prii-neiro na realiza9do das Provas do concurso Por meio da 
aprovaぐ o ou reprovagdo e o segundo no exercicio da profissdo. peん  
sucesso ou pe切7acasso. 

No exemplo extremo descrito, ficou claro α dimenso do efeito de 
uma critica. 』 Pos加ra do mndi麗‘加o cl/an紹 '4,9k deve considerar todo o 
desenrolar dos戸tos ao que est sendo criticado. Se isto ndo ocorrer, 
qua阿uer posicionamento adotado devido aum questionamento ou a um 
elogio Poder implicar em grandes Prejuたos Para o in或viduo ePara 
aaueles aue o cerごmn 

10 PARAGRAFO 

Con豆st 6neia 

A ret6rica que comp6e a introdu9ao 6 perfeitamente dispensvel, ja que nao faz 

referncIa ao assunto tratado. Como esse paragrafo apresenta ideias dispersas. a nota 

em Consistncia flao podera ser trs. 

2o PARGRAFO 

Senantica(inadequaao vocabular): Novamente, o conflito assola a decisdo 

tomada.o segl ''' p _ragaf" ate n-se 'o relato de urna slt'a9ao t ipica de conlW? 1 	' ' 	 Ll'.4W44'I 	 丘'JLLo 

familiar devido h escolha da profiss五o pelo fliho. Peca pelo uso de um termo 

praticamente tnexl蹴ente na fala e. aldm de inadequado, revela urna pretensをo de 

parecer culto: assola. 

3o PARAGRAFO 
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Compet6ncia da argumenta恒o 

Pontuaao: Por outro lado, dentro da mesma casa ひ a me representa o 
conか‘ゆesa'OUり CStlJfli.Lな O戸翫onasua decis‘γo, ひ・ansmitindo-ihe o guemmS 
precisa naquele instante. α au tocoがanFa. 

Assim como o anterior, esse pargrafo situa-se no plano da generalidade, 

referindo-se a pessoas hipoteticas que apresentam rea6es vagas: ... estimula o戸iho 
na sua decisdo, transmitindo-肋e o que mais Precisa na quek instan加  α 
auroconfianga. Por conta dessas generalidades, o texto perde em argumenta o 

40 PARAGRAFO 

Competencia da argunie ・*。鱗o/Orgaiucidade 

Acritica impositiva‘お pai cria um constrangimento difi cii de ser 
tratado. A contrariedade'urnapne ruptura corn os lafos paternais 刃este 
caso, o estado emocional do criticado戸caprtemente abaたdo, e mesmo 
uma alterag‘了o na escolha feita poderia gerar um isolamentonarelaFdo 

Imprecisa e inadequada e a frase: A contrariedade e umapne ruptura com 

os la9os paternais. Assim corno: . . .gerar um isolamento na relaぐdo entre os dois. O 
restante do para -afo e vago e obscuro 。 jogo de palavras em nada esclarece o que o 
autor quer dizer. Por conta dessas desqualiflea96es, 。  texto perde em Competencia 
da argumenta恒o e Orgaidcidade 

50 PARAGR4FO 

Pontua o: J a cr硫ca Fo c' fi - tin. ( 	4 	V4 (,(4 	dfacilmente assimilada. 

Morfossintaxe: O periodo seguinte ・ Possi 加lita um maior desenvolvimento das 

pretens6es do β1加 aproximando-o intimamente ー revela descuido em rela oa 

reがncia・ ja que se pode perguntar aPmxlmando-o de 9ud? 

6。  PAR GRAFO 
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Orgamcidade 

No exemplo extremo descrito, 、  ficou claroa dmensdo do efito de 
uma cHtica.A Postura do 加虜Wduo 庭ante deん deve considerar todo o 
desenrolar dos声tos ao que est sendo criticado. Se isto ndo ocorrer, 
qualquer posicionamento adotado devido α um questionainento ou α um 
eiく管lO Po 1,-.o ra mアlicar em gmndes pl・ejuzzos Para o individuo e Pal・a 
aqueles que o cercam. 

O maior problema da conclusao 6 o que eia sugere: o criticado deve considerar 

o desenrolar dos fatos - o resultado do vestibular e o desempenho profissional - para 

tomar posi車o diante da crtica a respeito de sua escolha profissional. Assim, mais 

descontos em Organicidade. 

Moザossintaxe (concordncia)...fiCOU claro(り α dimenso .. 

Morfossintaxe(rcgncの  .. todo o desenrolar dos ptos ao que est sendo 

criticada 

Semantica (anibi紗iaaaの： Se isto ndo ocori・eろ．.. 

Texto 7/98 一 Nota 19 

0I乞お  d‘フ Silncio 

Multas vezes, as Pessoas invadem nosso espaFo com comen競rios 
disPensdveis. Aな“ns crmcam nosso coinPol・tamento. nossa Pel・sona方dade e 
acabam esquecendo que cada um tem uma maneira di7'rente de agir. Eu声  
Passet Por urna sz加aGdo semelhante. 

Durante essa 叩oca de vestibukr, meus pais 厄m me pressionado 
!12U1加一 Critica) a minha maneira de estudar, acham que o temPo que eu 
estudo ndo d apropriado. Acredito que eles声9am isso com o ohfetivo de 
audai二  querem que sua filha sefa logo uma universitria l provdvel que 
sela Pam C/CS 声551) COmOPara ni/ni) um mom en加 c/c angl2stia, 9uando 
加scarnos atlng!r uma meta muito esperada Mas, as vezes,a Preoci伊aぐdo 
excessim da famliadprefudicial ao candidato. 
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Todos os conselhos e intromiss6es me deixam nervosa, aflita e muito 
insegura・  Meus pais acabam transmitindo uma声ita de coがanGa no meu 
potenci或  no minha coPacidade.corno conseqikncia, tombあi me torno 
urna pessoa mais sensivel e. αなumas vezes, at agressiva. A capacidade de 
γ itrar"todos os tipos de comentrios'privilgio de poucos. Talvez o 
si尼ncio seja mais henがco que qua如er outra coisa. α声ira de ajuda pode 
atrapalhar menos do9uea'lllaIa errada 

AS Pessoas devern Cuidar Paranく1くフ Se tornarem inconvenientes.Ndo 
devemos esquecer que as conseq髭ncias podem ser desastrosas. ！而S 
U加mos meses tenho 4pren或do que a capacidade de... ndo escutard 
indispensdvel. 

1o D AD 4 1D 4 ?I. 

Autonornia 

As duas primeiras frases do texto sao constatativas e a terceira~Euルpassei 

por urna situa戸o semelhante - indica a presen9a do relato pessoal. A banalidade dos 

comentrios desqualifica a nota trs em Autonoiia: existem comentrios 

赤Pensdveis 一 todos sabemos disso 一、 αをms criticam nosso comportamento ー  
tambm e um fito usual 一．  cada uni tern urna maneira dび 'rente de agir~outra 

constata o conhecida. 

2O PARAGRAFo 

Carter dissel・tativo 

Os dois pargrafos que seguem apresentam o relato dc uma situa弾o em que o 

candidato foi alvo de crtica. A rigor. o carter dissertativo do texto 6 pr可udicado pelo 

excesso do relato e pela escassa argumenta弾o, constituindo-se em sua maior 

deficiencia. O desconto agora recai sobre Carter dissertativo. Segundo o Manual 

do ava1lad◇r flfl(\fl.11i'.4'.4'I& 	),o nivel excelmte desse item e assim caracterizado:'1 tIL L 

Predo;nina riltidamenre o carter dissertativo とobre as partes descritivas ou 

narrativas, e estas estaoaservi9o da dzsserra9do. O texto dissertativo tem por 
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finalidade a reflex豆o, por isso, esse item avalia se a narrativa de uma experi6ncia 

pessoal solicitada pela proposta do terna e utlizada corno desencadeador dessa 

reflexo. Nao deve, portanto, haver predominio do narrado nem do descrito sobre a 

disserta9ao. 

30 PARAGRAFO 

Clareza l Consistncia 

O terceiro paragafb,alllda de dcado a o relato, traz outro ponto de vista:j/4 45L i'J 4LLL4 

Talvez o silncio se/a mais benがco que qualquer outra coisa, αルlia de a/ucla 

pode atrapalhar menos do que a ajuda errada. A rela9ao estabelecida entre as duas 

ora6es necessita ser expressa atravs de um nexo, assim. justapostas. as ideias 

aparecem truncadas・ Nao bastasse, o ponto de vista apresentado nao diz respeito ao 

assunto proposto; o texto resvala em dispersうes e imprecis6es que tambm marcam 

esse pargrafo・  Como conseqz Jncia, tambem me torno uma pessoa mais sensivel e, 

αなumas vezes, at agressiva. Tal abordagem inviabiliza nota tres em Clareza e 

aisistncね‘ 

AO fl 4 1) 4G T) A-* 1. 

Competncia da argumentaりiio 

A COflC1USAO n乞o retorna nenhuma das id亡ias expostas peio texto 

月S Pessmsue %tFfL cm読1f Para ndo se tornarem inconvenientes.Nao 
devemos esquecer que as conseqadncias podem ser desastrosas. iVos 
競mms meses!e励oaPrendido que u coPac薦ade de...ndo escutard 
m或.s'pensthvel. 

Continua a se valer de express6es imprecisas que nきo qualificam o texto・ o que 

se pode entender por pessoas inconvenientes? E consequencias desastrosas? De fato, 

丘ases vagas encerram essa reda車o pouco argumentati、・a 一 desqualificando qualquer 

,--, en 9三  rsd ' + ff .1ItL14J 'a'. L.1'J%U.鵬C'e i ( e,.,yi ic+ ancia i'i IL ' 	'.EI.'. 144 4444 444gulllenta鱗o, 



Texto8/98 - Nota 18,9 

A crilica cの,1く）Esl加nllo 

I三xistem criticas construtivas e desかlm"OS AS Primeiras 雌in de 
Pessoas que se Preocupcl1 conosco os comentarios negativos sdo oriundos 
daqueles que desefam o ‘β・acasso alheio. Esses comentrios, quando 
請rigidos a Pessoas de p011CC.? Personalidacie, Podeni destruir sonhos Ein 
compensaFdo, se prem dirigidos a pessoas convictas de seus ideais, eles 
Podem ser um estimi助drealizaぐdo de umPro] elo 

E'ii estava corrigindo o simuルdo de vestibu伽・ e percebi α 
ins雪iciどncia cIo meu desemPenho. Reso加 comentar esse たto com um 
amigo. .te azsse que eu era muito nova e aldm de estar despre parada. ndo 
tinha nodo叱l concorr'ncja.EU pensci em abandonal・ o meu sonho.」120. 
Pの-em・ me l ez Pensar no Por夢le da sua reaCdo. O primeiro mo加o era o 
ノaio aete saoer que o simulado mlo mede a capacidade de ningudm. 
.egunao, nos eramos concorrentes.Alm 請sso, ele era conhecedor dα 
minhapr9a de vontade para alcanFar metas.月cava 6 bvio o seu interesse 
em mej証er desisti,- Iお vestibular. 

Depois de avaliar os seus motivos eu w que devia inc esforぐar e 
provar minha capacidade. Encarei as criticas como um estimulo para unia 
mdをlnマα． Passei a esludとir mais, ter noダく了oda inァorldncia da realiza戸o 
面s sonhos e no considerar conien議rios desse如o. Percebi que atrs de 

uma crtica pode estar o interesse pr中rio e por essa motivo eia ndo pode 
ser cons尼irada imparcial. 

.czopodeinos nos amedi・てmal・請anた de uma critica. Devemos l,dー  
las como um es功mdo. um motivo a mais Para lutarmos Por aquilo que 
queremos. 乃so Porque, se estamos sendo cri izeados,e sinal de que estamos 
mostrando sermos Capazes de gar'lnたr nossos znteresses 

1o PARAGRAFO 

Consistencia l Autonomia 

A ll.+.-...,.1..95o coilst誠a o 6bviG r7, s加17l ..ritlcas cons ,.. .# ..as e de ..... #..lliuUUt.LUU LOI.LLiLd U JU\1J. JL.S.lSLf cl LUcas C0I'ZSLI ILU 	C (4.3L( LIH vas 

Segundo o autor. somente as pessoas que se preocupam conosco fazem uso da critica 

142 
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positiva; as de就rutivas s言o feitas por aqueles que desejam nosso fracasso. Se馴e. 
expondo 。  resultado da critica negativa: a) se dirigida a pessoas de pouca 

personalidade. poiた destruir son加s: b) se dirigida a pessoas convictas de seus 

ideais pode ser um estimulod realiza do de um projeto. No esclarece o que o 

autor entende por pessoas de pouca personalidade eml oposi9ao a pessoas 

convictas; muito menos a que projeto Se refere. Un-i pardgrafo assim estruturado 
compromete a nota trs em Consistncia e Autonomia. 

2。 PAR AGRAFO 

Organicidade 

O segundo pargrafo apresenta o relato pessoal: o candidato comentou com 

um amigo que havia ido mal no sirntmlado. Ele disse que eu era muito nova e alm 

de estar despreparada, ,'ido tinha no戸o da concorrdncia. Como conseq ncia: Eu 

pensei em abandonar o meu sonho. Mais adiante, o candidato diz que uma das 

raz6es do amigo querer desestimui-io era porque ambos eram concorrentes e aldm 

disso, ele era conhecedor dci minha ，加留a de vontade para alcan9ar metas. Corno 

ento pensou em desistir? H言  urna flagrante contradi弾o que desmente a 
argumenta車o do autor, rebaixando a nota em Organicidade 

Pontuaf言o: Ele disse que eu era muito nova egalm de estar clespreparada, ndo 

Unha no戸o dh concorr'ncia. 

3。 PARAGRAFO 

Consist6ncia / oLgaRicidade 

Outra じontradi車o desqualifica o terceiro parga恥．Depois de avaliar os seus 

motivos eu vi que devi a me esforgar e provar minha capacidade. Ent豆o encarei as 

criticas conル uni emlll"loPw・α uma mudanぐα． Passel a estudal・ mais...endo 

considerar comentrios desse tipo. Continuando o raciocinio, pode-se pensar que o 
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autor sugere que a critica foi considerada um estimulo para que n吾o mais se deixasse 

estimular pelas criticas? No faz sentido tal argumenta9ao e refor9a o que ja foi 

penalizado em Consistncia e Organiddade 

Pontua碑。 Depois de avaliar os seus motivos (,) eu vi que devia me ejゾbr9ar e 

provar mmha cロpacidade. 

40 PARAGRAFO 

Morfossintaxe (concord鉦cia): No podemos nos amedrontar diante de uma 

cr女ica,Devemos v今las cmlo wn es功mb... 

T"0 010_u.'J _t(., 一 LJ1(t .L フ  

ACriたcaes"ainガHdncm 

Durante a vida, estamos sufeiros. constantemllente. d s criticas das 
pessoas com que coiviveri-ios. A九  'it's -e nn ccic .it,ic ぐ庁n た‘1く了／rIみ、eeク””,.,／し，  よーー～～ーー ’ーーーーソ’~ ～、…ド‘'~"“ノー). .''.Lt4tt&/.) _iじ mハJ（ノj'"（ハ suo jmgauos segunao 
uma opin!ao pessoal e essejuをamento pode ser henがco ou prejudicial 

9uando tolnarnos uma decisc7o欧tic/I e estamos tentando convencer 
α nosl' lesnlOs 9Ue a9ullo',eaimeme o melhor a sel・ fiio.edificil OUVI?・ a 
opzniao dos outros.Ha dols an加、 res顧’i aceitar unia proposta rara io9ar 
votei em um time c/c Sくlo ノセUb e mudei-me Para 誠． ldrias Pessoas me 
criticaram Por tomar essa ciecitho; acharam loucura eu かocar tudo que 
estava certo aq?.ii por mnadivida. Sei que se preocz炉avam comigo, mas 
isso so aumentou mmnlia inseguranga o que eu eslava precisando nacueia 
nora era de apoio. principalmente da 危mjlia e dos amigos. Por11i. as 一 	 ‘ 	 ' 	 j ー  ー一ーーーー  ー  ーーー  ー’J''b、一… ‘ 、ー ’ 、一’J‘・  “'J 

criticas sO serviraln COrnO eStinil而 para eI'o2ar aiida rne!J'rore hn1 ー  r ’ーI ‘「  ー”’ Jーど,ー’ 、”’ーー~’ ''’、一し1‘、ノ1 レ  「 ‘、ノ1レ  

consegm Prくフvar α 勿dos 91'ePude realたar?flCU Sonho. voltai・ econ!加1W?・  
estudando. 

A critica pode, muitas vezes, in瓶menciar dretamente nos atos e na 
prmado da personalidade das pessoas. As vezes, os prprios pais. ou 
menosprezam a capacidade dosβ "os. ou osp10.3 flUi 	電am muito superiores. Essa 
tipo de comportamento llloIda'a op/n u'io que a crianぐa passa a ter dela 
mesma ! ISSOPOLル airap屈liuro さどu eonwwo し0)11 0 grupo Eftl・eたmm, 
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existeachamada crtica construtiva que tem por殖fetivo somente ajudar e 
pode ser muito 鹿Existem situaぐ6 es. tanto pessoais quanto profissionais. 
em que as pessoas ndo se do conta de seus erros e o reparo de um amなo 
α‘pmiliar, que est ventおasituaタd o por outrod ngido. pode ser decisivo 
na hol・ロく;le alcanタar um殖letivo. 

Com cerze:a, semPre existirdo criticas, pois co流l pessoa pensa de 
maneira clびbrente. O importante, na verdade, 'aprender a conviver com 
elas da melhor maneira possivel. E necessdrio, para isso, reconhecer 廊  
Prprios erros e acci加r mudan9as.Por ouかo加do,‘加lPrescin庭vel que α 
infludncia das crticas ndo tome proporgうes exageradas e acabe 
Pr可udicando o desenvolvimento e o crescimento individuol. 

lo PARAGRAFO 

Autoiioniia 

A introdu夢。 inicia corn urna frase apenas constatativa: Durante a vida, 
estamos siタeitos・ constantemente・  aS criticas das pessoas com 9ue convivemos, O 
restante do pardgrafo nao拓ge 良 estrutura lugar-comum de prs c contras・ Muitos de 
nossos atos sdo声なados segundo uma opinido pessoal e essefuなamento pode ser 
ben孝coa'prひi請c厨 t',-,sa .ho誠agcnl s ..-,+cntada por ,b..'p j 	u i. z'Sa 	Oi IUb 	s tcnLuiu p,,( J(! V iCduu..s lrnpossl i ita a 
nota mえxima em Autonomia. 

2。  PARAGRAFO 

Coes巨o textual 

Um perlodo 、 ago inicia o segundo pargrafoguando tomamos urna decisdo 
町id! e estamos tentando convencer a nbs mesmos que aquilo d realmente o 

meiho,α さe’声'o・ e町た1ルmり1 a oPmだ了b dos outros. Segue melato da experiencia 

pessoal o autor 、 ai para S貸o Paulo jogar v6lej. Menciona qtie varias pessoas 

criticaram-no pela dcciso tomada, mas no menciona quem so essas pessoas para 

que o avaliador saiba qual a relevaincia de considerar ou nao a opiniao dada por elas 
Mais adiante: 
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0que eu estava Precisando na quekhora era de apoio.Principalmente da 
戸inilia e dos ainios. Porm, as criticas sd serviram com71o estimulo para eu 
jogar ainda melhor e加/e conseguI provar a todos que pude reali:ar meu 
sonho, voltar e continuar estudando. 

O texto deixa em aberto a rela9えo que sugere haver entre ter sofrido crticas e 

passar a jogar methor. Dc fhto. o nexo porm nao faz sentido ja as crticas deram o 

apoio desejado. 

Segundo o Manual do avaliador (200:11), um texto para alcan9ar o nivel 

excelente em Coeso textual deve ser assim caracterizado: Ha um uso adequado e 

preciso de negros, de modalizadores, dos tempos verbais, de rずerncias anafricas 

e da substituiタdo lexical. Esse item verifica se os recursos coesivos apresentados pelo 

texto acrescentam-lhe qtlalidade. Os problemas decorrentes das infra96es gramaticais 

sero descontados em Sintaxe, nao em coesao textual. Nesse t6pico, o avaliador 

observa o aspecto qualitativo dos recursos de coeso 

30 PARAGRAFO 

Criticidade 

O terceiro paragraお dedica-se a comentar o papel da critica na おrma9do da 

PCIおonaiidade das pessoas'I criticaPode. muiiu.sle二eさ， 1)・1/iuenciw・ diretamente no,s 

atos e na 、危rma戸o da personalidade das pessoas. Sustentada por express6es vagas 

e imprecisas~a que pessoas esta se referindo? ー  a discusso que segue ocasiona unia 

ruptura corn o pargrafo anterior, jd que se atdrn a discutir outra questo. Sorna-se a 

esse problema, trechos apenas constatativos: Entretanto, existea chamada crtica 

construtivロ que temP 01叫殖沼たvくフ somente 4iudar e pode sel・ muito 混 Nao pode, 

portanto, ser atribuido a esse texto nota tres em Criticidade. 

40 PARAGRAFO 

Clareza l Consistencia 
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Sem apresentar um ponto de vista, o autor constr 〕i a concluso mais uma vez 

recorrendo a urna analisc gencrica do assunto: Coin certeza, sempre existirdo 

criticas, pois cada pessoa pensa de maneira diferente. Sugere que e necessario 

reconhecer os prprios erros e aceitar mudanFas. Dc que erros 魚la 。 candidato? A 
que mudan9as se refere? Finaliza: Por outro lado, e imprescindive垣“eal加dncia 
das crIticas ndo tome ProPor6es exageradas e acabe Preju或cando o 

desenvolvimento e o crescimento individual. Mais perguntas: qual a medida para 

que uma propor o seja exagerada? Desenvolvimento e crescimento expressam 
no9うes diferentes? Com tais problemas o texto est comprometido em Clareza e 
a)flSLStellda. 

Texto 10/981Nota 183 

As Supreinas Horas de R可Zex了o 

A crtica constitui um"a constante em minha vida. Meus familiares, 
verdadeiros sensores de meus atos, costumam manter-se atentos d s atitudes 
que faina ou deixo de tomar. A’をnca havia, no entanto. siわ criticaわ de 
prma to dura como fez minha 加,ha a卿'ns 請as.. acerca de a卿tinas 
ques姉es de ordem pessocrl. oque.de  certフ modo. α6orrecei‘ーme, α尾mde 
11le llrar osono. 

O papel 戸.ndamentcd do critico consiste cm" expo,・  suas 
consiacraぐoes sobre um determinado o句eto.‘ゆlicaclo ain或viduos, 
consiste. essencralmente. num gesto c/c reprovagdo ou arovaダdo 伽ando 
讐gesto ac aprovagや a crztca e, obviamente, bem recebida・ seus efeitos 
soore o paciente aa aぐdo. os mars pvord vets.Assrm. sentimo-nos 
orguihosos quando admirados; satisfez加s quando elogiados; alegres 
quando festejados. Como gesto de reprova9o.m entanto,acriticad 
amarga e・ por vezes・ inc/i gesia・  pois p6e em dlwida a capacidade,ahoni・a 
巳 α記 1))CS/)JO・ ainMigncia iIo ciiticado podendo ル  mlhe em sua au勿一  
estima と  natura！・ portanto, que Se sinta mcigoaclo com aqueles que lhe 
apontam defztos e imperfrc6es. 

Todavia, nenhum vabl /erzaa critica seae紐 no se opusesse uma 
resposta.E nesse Fonto qlt 管lhfaz .cua relevada importdncia nos meio9 
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coczazs: representa um convitedrダiexo. uma ye: que sづ (75 insensatos 
・！anaricainente 戸eis aos seus princゆtos, conservam-se in或厄rentes em 
reia9ao aoPensai-nen加  alheio.Aんs, corno hem coルcoa o escritor ar2elino 
‘ョznerr Lamus. o fanatismo ‘ α ideo幻即a de um to伍  

Idiou平os a parte. verifica-se, dessa tbrma a relevdncia absoluta da 

c讐竺たαごα些e um individuo - sensato ー・ comJo instrumento de es! imulo 
rjiexao. ia crirzca que o ensina as boas maneiras e o hem agir:eacritica 
que o torna prudente e vaidoso: a critica que o ins収αα mudar quando 
con venlente o誓 necessarlo En/inl・ acritica'a maiol・ re．ッonsdvel pelas 
granaes lran聖讐agうes em nossas vidas, e sem かan・g/brmag6es n康フ hd 
crescimento, ncio ha evoluタdo. 

Logo, 加da critica merece atenFo, sefti eルPos/tiva ou ndo,Poslo 
que dela dependeaessncia do processo civilizatrio: o aperfeigoamento. 
produto de reflexdo. Portanto, na prxima vez em que me deparar com 
cきcas severas, tratarei de dispensar-lhes toda a aten9do, ciente de que 
ndo perderei horas de sono, mas ganharei, nas palavras do memormalista 
Pedro Nava, horas especiais, as supremas hol・as de reflexo 

10 PARAGRAFO 

Consistncia 

O fato mencionado na introdu9o no tern nenhuma utilidade para a histria e 

eabandonado sem ser contado. A ret6rica corn que o candidato inicia o texto 

pr可udica a nota trs cm Consist己ncia. 

2。  PAR GRAFO 

Competencia da argmneiita恒o 

O segundo par ra'o dedica-se a apresentar a defini9ミo de crtica e a descri9o 

de seus efeitos: O papel かndamenrai do critico consiste em expor suas 

considera戸es sobre determinado o句eto. Mais adiante:‘むsim. senttmo-nos 

orgulho.の quando cidimrados,jaたsfeitos quando elogiados: alegres quanわ
戸stelados. Este par心aib. colocado neste lugar. depois do come9o da hist6ria. 

provoca, no iiinimo・ um problema de progess5o do妃xlo. alem de trata丁 de tema no 
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pertinente ao que珂 solicitado: nesse caso uma defini9o de crtica e a descri9瓦o de 
seus efeitos e redundante corn rela95o ao texto que apresenta o tema, que ja fez isso 

Nao pode. portanto. almejar a nota maxima em Competencia da argmnenta9o 

30 PAJ4CR4FO 

Organicidade 

As idias expostas no pargrafo seguinte continuam a ser tratadas no plano 

geral: E nesse ponto que suhlaこ sua relevada importncia nos meios sociais 
representa urn convite a reflexo... Imprecis6es como subja: e inadequa9うes como 

relevada podem ser penalizadas em Semntica, contudo, no contribuem para 

qualificar a nota trs em Organicidade 

Semntica (inadequa9言o de afixos): .. .sua revelada,elevada万  mportcmncia 

40 PARAGRAFo 

Semntica (inadequa真o vocabular): Idiotismos a parte, verifica-se, dessa prma, 
α rekVncja da critica na vidd de umll in或Viduo~sen satoー，  corno instrumento 

reflexo. Provavelmente.. o candidato tenha usado a express証o idiotismo como 
extens加  de婦ota. significando pouco inteligente. A relevdncia absoんta da critica 

no e sustentada por nenhum argumento apresentado pelo texto 

Pontua恒o: O teimo sensato usado entre travess6es altera o sentido do perlodo 

Assim empregado sugere que todos os indivIduos s言o sensatos, opondo-se ao que o 
autor・  pelo menos aparentemente・ tenciona dizer: so sensatos os indivduos qu己  
levam em considera9きo as crticas recebidas 

Sintaxe (coloca o pronominal): a critica que o ensina as boas inaneilーaS e o bern 
agir... Como no pode haver dois o可etos dlretosan. nn-,.,etos diretos 	LLLL mesma ora弾o., esse erro 
deve ser penalizado em Sintaxe. 
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Semantica (impreciso vocabular): Finalizando 。 pargrafo: ... acritica que o 

instigaa mudar quando conveniente ou necessrio. e sem Iran加rmag6es ndo 

hd cresciment ）・ ”ゴo ha evolu戸o. Em qule difere os conceitos de crescimento e 

evolu戸o? Assim justapostas, as duas express6es configuram redundancia e somente 

ocupam espa9o sem qualificar o texto. Fica tambem ao encargo do avaliador precisar 

o significado de conveniente ou necessdrio. 

5。  PAR GRAFO 

Clareza 

A conclus言o sintetiza o assunto de forma gen6rica e abstrata: Logo. toda 

mca merece aten9do. sefa ek Positiva ou ndo.Posto que dek depende α 

essdncia do processo civili:at ri o o ape予igoamento. produto de reflexdo. O 

eficiente jogo de palavras imprecisas mascarou a ausncia de ponto de vista do 

candidato e a frouxido das id6ias trabalhadas somente no plano geral. Pode-se. 

portanto, rebaixar a nota tres em Clareza. 

3.2. Asdefici血das encobertas 

A analise dos dez textos melhores classificados em 97 e 98 revelou, atrav己s dos 

erros mais recorrentes, os itens do paradigma de avalia9ao em que a nota tr亀  

segundo essa andlise, foi desqualificada. Os tpicos que apresentaram maior numero 

de erros sao os seguintes・  

ESTRUTURA E CONTE加O 

TOPICO 
~ 
~NO DE 

1 ERROS I 
I 



I 
! Competencia da argumentação 

I c··· · · d ' nnciUa ~ 

1--l Consistência 
I 

I Organicidade 

!Autonomia 

Clareza 

I Estrutura do parágrafO 

I Co~são textual 

I Caráter dissertativo 

EXPRESSÃO 

36 

I 
I 21 I 
r-, 
I t7 I 
I , 
i 
I 10 I 
I 

09 I 

07 

06 

01 

01 

TÓPICO I N° DE 

jERROS 
I I r------ -·-----------r ----------
• r 

I Semàntica I 20 
I 
I 

I Sintaxe 10 
I 

l Pontuação 10 
I I --l 

I I\1ortossintaxe 08 i 
r 

I I 

\ Ottogratía 06 
I 
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Segundo a tabela referente a Estrutura e Conte霞do, o maior nmero de 

problemas recaiu sobre Competncia da argiuneniaりAo (36), que avalia o 

tratamento dado ao contebdo.Quanto a Expressao. os erros concentraram-se em 

Sem鉦tica (20). A circularidade dos argumentos apresenta-se bem visivel nos textos 

de 1998: anlise ancorada em parafrases da apresenta 乱o do tema em urna 

abordagem centrada em pr6s e contra.c. 

Tambem referente a apresenta o do conteado. Criticidade (21)apresentou o 

segundo maior nmero dc erros. O Manual do Avaliador relaciona Criticidade, 

Competencia da argumenta弾o e Oranicidade~quarto lugar em erros lo ー  
como respons貞veis pela andlise do modo como o ponto de vista foi tratado. 

As deficiencias no tratamento dado ao contedo justificam a presen9a de 

problemas em Consistncia (17). Segundo o Mammal de Avalia9豆o (2000:12) α 
qualidade do ponto de vista deierminan!e da qualidadeb seu Il・αLamento... Isto 

significa dizer que os problemas de argumenta9o nきo so acontecimentos isolados 
Em certa medida・ refletem as deficincias ー一 elll algumas reda9&s analisadas at 

mesmo a ausencia - de um ponto de vista que sustente o texto. 立  . pois, sintomtico 

que o Item corn maiores problemas fosse referente a Competencia da 

argumenta恒o. Os sintomas detectados na argumenta95o tamb己mおram notados nos 

outros itens referentes ao a ngulo de abordagem: Autonomia (9) e Clareza (7) 

No extremo oposto da tabela referente a Estrutura e Conte丘do esto Coesao 

textua! e Carter dissertatjvo. ambos com somente um desconto. Os erros de 

Express五o tambem foram poucos: Ortografia com seis erros 

A reda9豆o que foi penalizada no item referente ao Carater dissertativo 

@da9o 7.98) por ser pouco argumentativa, n五o apresentou nenhum erro de 

Expressao. Seus maiores problemas. relativos ao conteudo. no frram notados pelo 

avaliador por estarem carnufiados por urna expresso CfiClCfltC e um jogo de palavras 

capaz de dissimular a ausencia de um posicionamento sobre o tema. O que se deduzd 
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que o olhar do avaliador busca em primeiro lugar a express豆o formal para depois 
considerar os aspectos relativos ao conteudo 

Esse e tambem .0 caso do texto 2/98 cuja argumenta 9うo se sustenta em uma 
parfrase da apresenta9ao do tema mascarada por um 、ocabulrjo pretensamente 
cientifico. A seu favor, nenhum erro de Expressio 

O texto 4/97 provavelmente deva a sua nota mxima a presen9aぬenclise. O 
uso de pronomes obliquos desusados na fala (como os. por exemplo) tambem 

emprestam ao texto um aspecto de efici encia; se estiverem en e nclise, mais ainda. As 
preposi96es tambem fazem parte desse procedimento, comoe o caso desse texto. em 

・、Fe 7l elevado aos.. .(2。  pargra比）  

Outro exemplo otexto 5/97 (2。  pargrafo) cuja apresenta9ao formal do 

pargrafo esconde a frouxa argumenta9o que ancora o desenvolvimento. Em outras 

palavras: pode-se dizer que a escrita eficiente impossibilIta que o avaliador veja a 

Inconsistncia das id6ias que deveriam sustentar o texto. 

Essas caracterlsticas de encobrimento foram capazes de emprestar urna 

aparencia de reda9o nota dez aos textos analisados. Por conta da boa ortografia 

concordancia correta e outros tantos aspectos formais, tradicionalmente valorizados 

as deficiencias em estrutura e conteudo no foram notadas. Dessa forma, os criterios 

de avalia9o permanecem invisveis ao avaliador que se deixa 垣pnotizar pelos 
procedimentos sedutores do texto 

O atual paradigma exige aten9o redobrada por parte do avaliador B,em 
rela9ao a todos os outros aqui apresentados. 。mais exigente. sendo capaz de deixar a 

descoberto as estrategias que mascaram as reda96es de vestibular. Contudo,e preciso 

estar preparado para detectar tais procedimentos e no se deixar enganar PCk 
aparencia. 

(_\ avaIlador ,. , ,-,,,c拓l -S\f c.%L((.lU.fl \ L '! q LC J( }1(_1RL(u.11 para 、er. 。 que 亡  mais visivel. Assim como 
o aluno. 。 professor tamb。m 。  fruto do formalismo e aprendeu a 、 alorizar a forma 
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deixando-se seduzir por frases bem escritas, O fato e que a escola de 1o e 2。  grau 

prioriza o ensino da metalinguagem da gramtica tradicional levando os alunos a 

construrenl uma imagem da lingua escrita como um conjunto de formas distantes e 

ate mesmo opostas 良  lingua falada.E essa imagem da lingua escrita., to distante do 

dia a dia, que possibilitou a cria弾o de mecanismos capazes de encobrir os verdadeiros 

problemas apresentados por urna reda9o 

A aus己ncia de urn ponto de vista ou a express豆o de ideias genricas, incapazes 

de sustentar a argumentago de urn texto, so ocorr6ncias presentes na maioria das 

reda6es analisadas, O que vemos d a presen9a de palavras indeterminadas, abstratas e 

deslocadas que evidenciam o uso da linguagem escrita como um exercicio 

padronizado, privilegiado na escola como representante da norma culta e do discurso 

cientfico. E possvel que o aluno acredite, e o avaliador tambm, que a presen9a de 

termos pouco usuais na linguagem 珂ada garantam objetividade a reda9o. Para 

Pecora (1992) em Problemas de reda o. tal procedimento se dd em resposta え  tare負  
de escrever conforme a血gua escrita珂concebida na escol& refo鞍ada pela aceita o 
do亜scurso clent遺co como padro dissertativo 

Esse padro de linguagem como sendo o mais apropriado para a escrita, 

cristalizado 血rante o processo escolar, apresenta-se sob medida para as reda96es de 

vestibular. Momento em que os alunos precisam demonstrar os conhecimentos 

adquiridos durante a escolariza9ao, a prova de reda車o se funda sobre urna 

falsifica9o das condi9うes de produ9ミo da escrita, reproduzindo os mesmos padr6es 

das reda96es escolares exaustivaniente treinadic na escola. Essa reprodu9o de 

modelos tbr9a o aluno a renunciar a sua prpria voz, aproximand。ー。  mais e maisa 
voz do senso comtim. 

Se aprendemos a escrever tentando nos aproximar de modelos consagrados pela 

escola, ぐ  tambcm pOSSVel que n三o tenhamos ficado imunes ao conteudo 、eiculado por 

essa mesma escrita. Eni certa medida, ao repetir conceitos genericos baseados no senso 

cornun-Lea hino reproduz o que leu nas carti(hqq escolares血rante toda a sua vida de 
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estudante lode texto se constri dentro do unjverso dos textos que たzem parte da 

leitura do autor, bem corno de sua experiencia corn a ingi.ia escrita. O h言bito de 

esclever para cumprir unia tarefa escolar impossibilita ao akilo a descoberta de que 

pode escrever simpksmcitc para dizer o fllに  'II,Is r . T....,oss海  1 ta ,3t1l.&J 	. 	 山。 fazer. abusa 

de express6es copiadas. Em sntese: se no pode escrever para dizer de si, escreve para 

dizer do outro. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Ap6s o tぐrmino dessa pesquisa. preciso mostrar o caminho que おI tiltijad O 
afim de sustentar a hip。tese de que a reda9o nota dez e nota dez em aparncia, mas 

no em contedo. 

A reviso histrica possibilitou-me detectar os motivos que propiciaram~de 

certa forma. impulsionaram 一。 surgimento do concurso vestibular em nosso paisE 

parte da cultura brasileira atribuir grande valorizago ao Ensino Superior e pouca 

importancia ao Ensino Medio. J, durante a repblica velha era importante a busca 

por um diploma universitrio como forma de afastar-se da condi喪。 proletria. A 

procura por essa escolarizaao fez coin que as escolas superiores sofressem grande 

expans敢）・  os diplomas・  portanto., perderiam a raridade e deixariam de ser um 

instrumento山discrimina声o social. Surge, entao, o concurso vestibular 

A exigdncia da concLusao do Ensino Mddio (na印oca, ensino secunddrio em 

1915 representava uma forma dc controle adicional sobre ○ acesso a s escolas 

superiores, sendo encarado como um curso de passagem, urna ponte ate o Ensino 

Superior N加 ede hojc portanto a pouca valoriza9o atribuida a esse grau de 

ensiilo no..:.,. -. ........ .,-. -. .. ..-1... -.... 柱加  .,,..l. 4' ; e -' :,. ...o _o,,.....,l -....flino. 	01 isu.. qiiliu a 	uao tjith tOt eA1giU ito LOiiLu1 0 、  CSLtUUiai.・.・  CIII 

1970. tambem nao mais foi ensinada em saia de aula. Durante oito anos, o ensino de 

reda9きo 負l deixado de lado porque n三o interessava ao vestibular.. Sua volta ocorreu 

eni 1 978 como medida de corre弾o para a crise que se abatia sobre a lingua llacioiai 
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A volta da prova 喪 rs* 	加  no concurso vestibular trouxe o texto de 

novamente para a saia de aula; corn ele, a universidade se viu diante de duas 

questうes・ como avalia丁 os textos e qual assunto sugem・ como terna 

Se at己  1970, antes da unifica9o do vestibular, a prova de reda9ao procurava 

testar uma hab衛dade~escrever sobre um assunto relacionado a rea de dominio do 

alun。ー・ com a unifica9加 isso no mais seria possive・IApartir do l978 a prova dc 

reda弾。 passou a ser aferidora dc um conhecimento cada vez mais enrico, 

ml婆eqentemente・  a express豆o formal passou a ser mais importante do que o 

conteIdo escrito. 

A avall磐 o refletia a tendncia da 印oca o paradigma 由 corre9えo das 

reda6es do vestibular de 1978 (IJFRGS) atribui aos valores formais maior 

pontua9o do que ao conteudo - cinquenta pontos para expresso. vinte para estrutura 

e somente trinta pontos. para conte富do.I ent。”、 nte, no entanto, as. transforma96es se 

fazem: em 1985 criou-se a dupla corre.車。 (analtica e holistic醜 e a partir de 1998. 

estrutura e conte血do apresentam-se no mesmo item e ambos somados representam 

5t'\O/ ,1,-JJ IU U0 V.11U1 LtJLUI U'Js p U1UJ3 da prova 

A escolha e apreseil a9io dos temas tamb己m sofreram modifica弾es ao longo 

desses vinte e um anos. A partir de liOU a 1-li UpU.Lun加己mais aprese tiava LtrI 'v 

ordens curtas, mas atraves de textos que incitam a discussao do assunto; a escolha do 

tema nngくn n Ser olliュdn n司n rritdrin de nrnvh,,idndP pnm os interesses do 

vestibulando. 

Todas essas modific零うes por que passaram o modelo de avalia9ao das 

reda96es e os temas sugeridos aos candidatos da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul buscaram o aperfei9oamento do processo de sele9瓦o representado pela prova 

drerl.夢o, 13- r fI/. 	/i 

apareilcia: 

entao、  a1ll ria .possivel mc◇1ltrar reda '-6es r "t1 . 	1.44A. 	 a dez apenas eIl t 
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A constata9o. de que as reda9うes podem~e s言。一 nota dez porque possuem 

unia aparencia composta por concorddncia correta, boa ortografia, uso de e nclise, 

vocabulario pedante. argumentos pomposos. tradicionalmente valorizados pela escola 

apontam para uma questo que- 、ai alm do processo dc avalia9ao adotado da 

universidade. 1-la, evidentemente, tolerncia com a m qualidade do conteudo e rigor 

na avalia9o da lbrma. dando passagem さ  reda9きo nota dez apenas fbrmalrnente nota 

dez. O fato 6 que tanto a redaao de Vestjbuiar quanto o proprio tremamento para 
escrev-la sao o resultado da imagem da lingua como formalidade, criada ao longo 
dos anos pda escola. 

O paradigma atual possibilita urna avalia9ao muito mais rigorosa do que tern 
sido exercitada ate agora. E preciso. para isso. guiar 。 olhar do avaliador~por 
conseguinte., 。  do professor~para que no Se deixe enganar por procedimentos 

capazes de encobrir as verdadeiras deficiicias de um texto. Pondo え  mostra tais 

estratcgias dc- encobrimento, acredito estar contribuindo para que- todos n6s, 

professores de Lngua Portuguesa, possamos nos libertar do formalismo que nos 

acompanhou desde a cartilha山 aLf'abetiza o e continua a nos aprisionar atrav6s do 

engodo de que somos vtimas quando aceitamos como texto nota dez unia reprodu9o 

vazia dos modelos escolares. 

Certamente essa analise no se pretende completa. Ao elegermos 。 atual 

paradiarna de avalia9o como instrumento de reavalia車o para os textos do corpus 
muitos o"t-'- s aspe "'-- 丘caralll 'e fbra.Poderia '-"-"' ter e stendido essa anlise a um( J) .}f% .'J) LL%. ((j iLL 'I',. 'JLL. I. 'J'.3 (ULt'J) LL 

corpus mais extenso e mais siguiicativo de textos, poderamos, tambem, ter 

submetido essas reda6es a uma reavalia をo por parte de professores do Ensino 

M6dio para detectar se, na viso desses professores, tais textos sao realmente 

considerados nota dez. Poderiamos. ainda, ter entrevistado alguns avaliadores corn o 
intult'-' 'e saber ''1'-' rea1- 'r a a "aha'' das r Ada96es、  tsr..,.;I t 	'.4i 4(4t I 	I I(JI.A' 	4.4' 	v O manej am o paradigma 
de avalia車。 quais os aspectos que maiHlies chama a atenり o. Eithm, varios outros 

recortes poderiam ter sido abordados e, corn certeza, enriqueceriam esse trabalho 
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o identificar e, 
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DDIThD(W9' AS ' 1' D L'T' fri (' A.1. .L%.i..,..L 	.L.'.L. JtJ 	%t. 

1978 

UNiVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SLTL 
FACT1T.flAflP. CAToT.TC4 flR M1'.flTCTNA flE PC)1TflA T,CTR1 

' lA I-1 fl . n.t-' flr,ricIA ',v cry ,-r , ,-L-ri.L)j.1Vj.Lr-t iJj2, 	JLiL.J.- iVLLLI L rW.. 

OE r'Ac' (r.L'._A..' 

A一TNTsTP IJ（血saip紅S 

1. 	Para rascunha, utilizeoo叩ei que lhe島I島rnecida 

命enas蓄二；；蒜；poenas no rascunho. 。叱x田 . ....... - - r - .4. ..甘  I 4. Iiz - c町  ..._一  S._.. ir。  ..e.LtALtJ 4U VU4.., Lt4.L1.U. *,JU11 	iL'LUjLt,jjU IJU 

3. Aten95o: N谷o ponha zeu nome no final da redacるo A n只只i,、m］γ。  。，心” 
consequeitemente, anular sua reda9o 

li ー〇］蛇',- .vn, , e.t.iN lrti..7肋  
1. 	A principio, elabore uni olano de discusso 
へ 	A 一一ニ」！： 	 ヘ・  , , ,. 
一・ 	‘”、る L141..AU.)guこ vCCCにlGこlCllG《】r aCvClll tCr t-I.-i'tit-j h=1」こe 究11コて Pで1,I・riF"riクで ,”ででnっk'hLーー～、ス，、  
dos fatos e reflexdo sobre dados de que tomou conhecimento 
3 	Pmmrps pr r可etwo e conduza seu pensamento de modo a estat'elecer concluses 
4. Releiaoque voc己  j自  escreveu e yen恥uc se as ideias foram expostas com clareza 
コ・ 	ゼaca unia revisio CIo textく） e一 se necessaro一  rnaclificiue-o antes de nass-lo ahmoo 
A 
9' 
ノ・ 	旦墓壁ユ望g:A. recla9ao deve ter, no ェinnuno, vinte (20) linhas e. no mdximo. trinta (30〕一  
cnl,交idfャ・m,dn 。e,",、へい＋，”、 A一＋,”、。，、kハ ,．“ー”し、ー  、T久一孟一ー一一」一一  一一一  
""'“曹竺“竺ニこ unIジごにuu芯にに1lalL LU -egulコ丁・豊c4,-. a nrar,iOr,. r..r.rarv,, rv, a o a rj'.c.anp nfl, .4n'n,ant aU...' i.' f. J. ....Jc.4. jU. ULLI. qUi.. .JU .'US.J...S U 	,S 4 LL ifl..4 LS. este ultimo lImite. と  sta e apenas a extensきo maxima recomendavel,podendo ser ultrapassada 
qumclo necessario. 

C- OBJETIVO  DA REDACAO 

o o可etivo geral desta prova e testar a habilidade do candidato para expnmir-se com clareza 

ATENCA O 

I)ーー奴sユ駿よ」cく)Es~ 	P.pECTFrcAs PARAAェ2lssE豊工A頭Q 

REL.'IJA a sua dissel-tacao com as Ideias ontidas pelo processo abaixo indicaao 
1 	1 .ei3 c t己 ctc, 2hcv..c八  cuw cnrecent rons!der智さ-s cnhre ri 
-. ri1d1i$c し叱A如 e idetit遺t4ue as id'iub plincipais 
3. D堕I7l:1. I essas iddIas 
'I-?. 	血こ'-4-'I si.. ニusa瑠ulnこに、“y加こ遺ぬdo3.4,.,J. '...ii.. c予I..,. Ls.i.,.'LLipこsscal、  dこ rこ翫xミ。， .4こ  
leituras que tenha leito 

reda9io. A assinatura 
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5. Conclua, expondo sua visミo pessoal dos problemas 

旺iAIA PARA T\T''r?T)m AtCA〇  

  

！乞う1l dos miss os‘わ Alua!'caるenn ne.k tantas ft'ssa: α lYhgwsa; 幻ann方ar, α 
何antiL a innidar e nwsmo a a'ndctica. d.c rue ncT) anrendem- 	A 	 !..3 	 A 	- 	o divino e entretanto o 

- _1 _t _teLeVtw,LEldas ピ  SSlS COiemw ifLピS S ルど癌どm duL piijos.olいdI誠己］をI」oi ピ o 

加たnor se mルilフenetrwn. mas se COflfiatdmL Hsszsttinos a たsta nas ma&nas casa・ nas 

4fl 4flgi . %ロ44 ,.,_p ., p,,虚lg j. nc, ..,,..n.,,.r,1.m,., nc. nw, S6i ns.+I..n fmv.+,, r,.,加17lmlo e.6' 	P-" 	 1At4. 	UII4t. 	$St1) %.H3 3tJ,.) i3A1 	.I 	##4(I,A P 1#13..Aγ - 
kcaんdos, ate rneiancizco. Ser o Natal soliddO em buscaルcompanhia? 

1979 

C(iN4TTNTFCA ('節iExI〕REssAo 

tNSTRiJCOES GERAIS  
1 1み」,一一一一三  ユーーーーーー  ユ． ノ,一一ー一一  ・ 	～ 	,, 	~ I‘ 。bL4 paL6u a prova ci しo munh,dケiO e ixpress豆o corista de duaa ques応es 

」ーWsserta9ao e 

	

rr.LA.m ZA盛C. ae ,'ntarr.ratnr5r. ra tas't,,LAA4..)A 	. i.ciyt.&i.J Lu.. LJ, t4.LJ 
2.bs creva as respostas nos espa9os indicados na folha de redac§o. 
',t'ara ragcunrio. uttlize a tolha de rascunho. 
4. Passe a limpo, sem iasuias e com latia beml呼、叫。 qua voe釦edigiu. utilize caneta-tinteiro ou 

レ“コ  L一～どLO.1.L.,G.uaし  LdPL' .Pcitas rio rascun.no. 

OU}iS lAO: JJ1SS1RTAAo 

Leia atentamente o texto e analise as idias nele contid9s でeIqcionqnd八一。に  ('nm 1。ぐp 
nessa rela9ao, laa uma Wsserta9巨o CIII 4UC V0C1 exponha seus pontos de vista e suas concius6es. 

rarece ponta pacitica aue a revolu o eletrnica representa hoic o cue a revo1uco 
il、Al：けr三nl ，ー二、nrユ.,、”＋ー”,,、～、．．→一 4一  てつ一‘一ー‘一一‘一  ，  !r, it tUU. L 垣lrcpic.entou no passado・ LI 1*_I ..,t.di Ii.tJ_ n言od 鼠、准 dos己rfuniano dIui,tn .. aum a mbientc 
em que aomine a eletrnica. Parece urgente, antes de mais nada, reformular as ideias herdadas de 
i in,., na-rn r4Sr. ri, ia on f r,rrnr.,, nnnn',nnrL, 	nr'.vnys, itn,4r,r ,4 a‘、cとebo aI atr,sr.,LuSLLU ,LA ..Si.ts.J ..jLA... A,.. LLAALALLu 	S LLAAAS._*.J L?LuSSLfJ..ACULLLuS ,_4. *flJA ',L)S 1 ... *... i... ,.JA S4.,L. 

Aぶsst三Iiょ」じ- , .1t=vヒ iょ」r巳ピA叱」ls -いm I屈md 、  It」  nr.1b,1とにう eln‘、inm Iじ  ,r..wnsi 1ヒI an 1 ,ーsビ  1ビ. a 1uee ter a e,',.tensuo minima uc _%J muIas e Jthi.'UIIIU Ue .)tj. tuflSiUe1hflUO-SC ictid tic 
tanianho regular. 

QUESIAO: ANA ISh bIN 1hRP1thiAJAoD1. iixio 

Leia o texto abaixo para responder ao que se pede. Sua resposta no deve exceder dez linhas 
'Super-T-Tomem. com seus poderes. havia ganho a gratido de todo 。mundo. e chamavam-no 
uじ  piUt.ct.ui uus iiTh..os c uc5t stnet.iius. k'ut&iii稽ora, vitima ck urna estranha muta9こo. 
converte-se em um supermendigo 】 fisionomia transformada, encurvado, encanecido e 
innI tror,, 11,, s ant.,,4,, a,,, 1 ln n r'flr4a,rn r4a -rn,1 nc', ri,, a, S.n en nrne,rr,nn,a,,tn. 	Darien, ri, ia c.ar n..ta..LA tt ..-----.. L..tA .utSfl$L. .. tLu.t LLu4.4%..a Lu .Ii. A '..Sit .J. I.jI.4S... Lu.S AL. LS.A _ ._,..Ast _ . _, .&.A A LjS..L. .JA 
para sem'pre O guarcliao do mundo Qtie iromal Meus poderes se esfumaram. Com  a cincia 
VOCi らra sc-sトranrr n Tfl) lfl rI Cl JA fl5l me necescit n homem ce haべta a g1 mPcmCl Fm 
substituldo ciii tuふ） ttest元puLu. Sou uni 	衝 lieste IUun血》 de cumnputadomes 
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一  
Yudls asinten9oc tio autor ao propor esta VtS) do famoso super-hcnSi? 

I989 

IT{VERSrDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO Sm 

F （貫]LIDADE CATOLICA DE M1DICINA DE PORTO ALEGRE 

DISSERTA7AO 

A ・ TTQmDTT'Sr2Q C'tTD A TQLL', .J 

I.P2Ia rascThC, 1tili7e r paPeI cma ;aJ 4.a s ., b4 aoa& _ 	U .. b. 	盛加 fri fr,ptl(o 

2. Passe a limpa sem rasuras e com letra hem te事vet,o texto que voce redigiu. Utilize 
c8iia-trnwtiu uu es terugr議ca:Us6 I卸isapenas no rascunho. 

3,NAC) ponha seu nome no final da reda?o. A azsinatura o identificara e, 
consequentemente, anulara sua recta9ao. 

A. *I _ 1. _Adビ、ヒ iヒI - ex記nsこU -ex記nsこUm,証I .. Sビ 20 lin Sas - m ' .血I廿  S_3r,co - si ie ... n Ii- reuEao uee tcz a exunsao numina ue .0 uru-ias e niarnia ue 	eonsiueranuo-se 
letra de tamanho regular. A extens乞o mxima recomendada pode ser ultrapassada 
quando n 、し. 》にio. 

TEMA pAPA 
~ 一  “ ~ ‘ flts sPPTa.ぐAe 

  

叱4 じoおJ ffj.4j,デ‘taFIta'IhJお I.......a ..............II......Ffh4. Lt..I4 	fit tJtLif 	J"sjフど,- tt,St= I這Iど Jc1iniJ d」s pssoa孟  
ant&a pennanncla no rnund（フ， nJo ser o bom humor:'" 

IN1(flflU fl, rc. flrr.r'r,4,-'tr, #. n fl '. flA A r-.rnc'nn'-r'L JL LlrtLjr lL.r 	a*tr- ri iJ1L,j'. ia-ic* F-.'a-iL] 

1. Leia o texto acima e analise as ideias nele contidas 

2. Con, base nessas idias, fa9a unia disserta声o em que voce exponha seus pontos de 
vi横ci e suas conc1us5es 

i98i 
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I TNWHR SIP APP FEDERAlDORIOGR心のE DO SUL 

'ACU1J）」めE CAlOLJCAJE \'lh.l)l( INA DE PORR) Al l.(.TRE 

PROVA DE REDA（瓜（〕  

INS TRUC 6 P.S GTR AIS 

1. Esta prova consta de duas partes: I - disserta9乞o: II - quest6es sobre um texto 

2. Escrv as respostas nos espa9os indicados na flha  de reda9o 

3. Para rascunho, utilize a joiha de rascunho 

4

..t. よ ‘…～"'"“門’ J、よ“サ。、“'" c wai kCL[a oem iegIvei・ o que voeこ rcCi尋u~IL'tIL12. i..0- 
neta-tinteiro ou est'erografica use I如is apenas no rascunho． 	 ー  

I - DiSSERTA 】AO 

1. 	Leia o tema dado as eauir e analise as idias nele contidas 

2: - Corn b2 三  nessas id5ias, fa9a urna disserta9§o cm que 'vocs exponha seus pontos de 
visr.a e conciusoes. 

3. 	A disserta弾o deve ter a extens五o minima dc 20 linhas e mxima de 30, 
cons'曳randく〕・se letra由 tamanho regU厭，  

TEMA PARA PTSSERTACAo 

、つ homem de hoje. cedendo ao apelo fcil da propaganda parece identiflcar felicidade a consum可, 

n~TEJぐro 

ー  Ah! o senhor e que e o Pestana? perguntou Sinhazinha Mota, fazendo um larao 
gesTo aammitivo ビ kgo (1io1S. comgindo a farn拒aridade 

ー  Desculpe meu mudo, n"as ，細tビ‘s,no o sei山.r0or: 
Vexado, aborrecido, Pestana resjユondeu que sw que era ele, Vinha do plano 

cnxuganao a testa corn oICfl9O. e ia a chegar的and la, quando a mo9a o fez parar 

PARTE A~ 	Sinhazr.ha Mota弾 conhecia Pestana antes desse encontro? 
just血que sua resposta com elementos do texto 

PARTPB一  Tomando como modelo 。 segmento g rifado no texto reescreva em discurso indireto 
uL' sthuintCS frases 

ー O senhor 己  quee o Pestana? perauntou Sinhazjnha. Mota 
・ Dcscuipc meu mcdo. pediu S hazinha Mota 
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1 9親  

DiSSERTA惑O 

Aー  Instruマ6es Gerais 

1. Para niscunho, utilize o papel que lhe foi fornecido 

三
Pa讐a limpo, sem rasuras e de maneira bem legvel. 。 texto aue voce redigiu 

Utilize caneta-tinteiro ou esferogrfica; use lpis apenas no rascunho 

-,  ,3. i'JAo加山己 sせu nUme n。 4 n 11 山ss以伯、勧 A -nni su nurn no ixni ut u1sei wto. ussinutuja 。 idピIitifiearA e, 
ConseCliienten-iente, anular sua山SSertac乞o. 

4.A申00聾9ao deve ter a extenzdo minima de 20 linhas e maxima de 30, 
conslaer響o-se letra de tamanho regular. A extens喜o m白xiina recomendada pode ser 
uitrapassau quando neeess自rio. 

B~Teima para di&serta声o 

Fa卿 lmia disserta鱗o em PROSA sobre o tema abaixo 

Somos uIm povo diferentedosQ1!tro? E'catamente em qui 5？晶層 vrdad'au;e o hracilpirn 
ti2sptノe ac しw’盈swし‘ロ弾どさひ1"i b f "lUひルiビ  1 7WdzL pava ofULvo, PWL ひ swnba ピん二), ビ・てノfitJ 
Eraalczoaaimente se alarde ia? Ou'impossvel definir urna緯iologia nacional, abran2ente. 
paraw刃povarcugwsJth';Tarna do Qiapoquc ao chld？ 	ー 	 一  

c-Instrucさes espec'i6ca5 rra a dissertaぐ .o 

1 Leia atentamente o Texto acima e analise as id'ias nele contidas 
2.Rcdija s ua disserta9§o. procurando s er o氷tivo e conduzindo s cu Dellsanier1to di mo - c. 

estabelecer conclus6es. 

I 983 

/-',Th 4T T?Trr' .W.,t-ぐA〇  E EXPRESSAO 

fNSlKしじ6とS GkkAiS  

1 .1 	Esta parte da p 1\)v8 dc こ。  nlmuica o e Exprcss§o consta dc 

1一 disserti9io 一  e 
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nー一 an自lise e interpreta9石o de texto 

2一 	Escreva as respostas nos espa9os indicados naあtha de redaco 
3・ Para rascunho, utilize a folha dc rascunho 

4 p讐ca Ii讐I・abmlrasuras e con, kt恕 bem legiveいque voce red零lu Utilize canetaー  
Unteiro OU esierografica, USe 1如Is apenas no rascunho. 	 - 

l QUESTAO: DTSSFRTA博O 

kdos os homens, inclusive voeミ sabem, consciente ou inconscicntCrnentc, que 

"TOMAR DECIS)ES E SEMPRE UM ATO DE VIOLNCIA CON 	IRA QUEM DECIDE ・  

Eis; na frase enquadrada, 。 Lema de sua diserta9こo 

慧鷺認器篇器篇然認 em nfase tuvms: hesitar.器xao de conflito queassumir. 

A disserta o dv ter a xtns§o mniwa dc 20 linhas c mxima di 30, considerando- 
letra de tamanho regular 

γ QUESTAO: ANA1tS E E [NTERR ETAC Q DE TEXTO 

feia o texto abaixo 

ー  Jos己 1く anいs 
Pmo D - Il】  --m〕  ' (ulh -r e qu -ヒ  -AJO murro. i1di1icf c uUaLlTu iliflos 
Dcsemprcg ado. Esfomeado 
F1ancngo. (acha9a Carnaval 
Fome. Misria. S切eira. Farrapos que s加roupas 

Jose, 。 personagem em恥co・  e-nns apresentado atraves de cirnples p&avra5 ou f'r3望nentos de fraces 

TAREFA 、いcミ  dever descrever o mesmo msonagem. utilizar os mesmos dados 血豆。 rP一  
cessariarnente na mesma ordem) 、 rias 伽虎過 pgr meio de ora96es ou perodos devidamente 
estn.iturados. num maxuno de lo linhas. 

I今84 
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COMTJNICACAO E EXPRESSAO 

INS TRTJ'6ES GERAIS  

I 	誉ta pafte da prova de C'cmunica9o e Expresso consta de duas cluestうes 1, 	r 一  一 	， 	 一 	 ーーーー  ’lー“一‘ー一ー‘ 」一ーUlsserta9ao e 
28 - ant1ise e interpreta9三o de texto 

2. Escreva as respostas nos espaos mdicados na t'q血血 	 re血  Q 

3. Para rascunho, utilize a folha de rascunho 

d 'I 	上Jasse a umpo. sem rasuras e com letra hem l噂vel, o que voce redigiu. Utilize 
caneta$lnteiro ou esteropj- fica: use l白pis apenas no rascunho 

P QUESTO. DISSERTAAO 

Leia atentamente 。  texto e. analise as誠責as nele contidas. Corn base nessa anal isとら亡ス 1lm久  
"'"'“叫‘v c m quc voce cxponna seus pontos dc vista e suas conclus6es. 

"O p anrama atual da profiss6es a Brasil'L'lult' in -」 '"者- '-'l‘、 nn注，、 ‘1 _1 、1”。」ョ、 ,”ヤーー  ． 	‘ ーーーーーー ‘一“一ーー一、工“""vUL{"LLL&L1 Iしじ,pois U ulpioma aC curso 
superior nao garante mais empreo. dinheiro ou 'status' 

町ovens, de l 8 a 20 anos tm diante de si um fen6meno inddito e chocante para o modo de 
viva brasileir。一 est empalidecendo 。  mitO do diploma Universitrio' 

A dis$erta9勤deve ter a extenso minima de 20 linhas e macinia de 3 0. considerando-se letra de 
tamanho regular. 

28 QUST O. A試LIC'V' 1" 'gTERPRT'T "1'sA / T'T' '-rr'..LIUt, li., iL iI , 	 1JJ iiXi' 

Leia 。 texto abaixo para r&ponder ao quo so podo. Sua rosposta no dove exceder onze li山as 

4 a也7 n.crrcido cia Tearm :l(VllCijk7f de &Yo Paulo prrietol, urna reforma Para α 
1yefl4a &.IL.a a r e peI4し‘ui乃  cujo ?'esuilaio .vei' nada menos“し que f2zer do velho 
Mumcmpat um os rn flores teatros do mundo. Daqui em diante. apostando llofuturo. ele 

ostaiロ ab'i10 αり PiIう航、え4'_..,_ a 話フ 1I./tdnodas cxibi芦りs, nxola;;do como timcw;;a ジ  or 
aentroaent c1ade que quer Transtonnar-se em um museu vivo.j adtnznzs元cdo oretende 
colocar o MzmぐlFdnロ roteiro turstico da cidade e ewmde g打e c prj扇扇dia品 
ぞarroeuma grande pe9a dピ museu. Para tanto,声 elaborou mll plano de reviraljzaccio 
αo teatro qu e prv’ α je aiP7. ta伽C励 de um caf e de urna livrar/a especializada em 
n'Lk'CL, 'iS.sTmhI prth.edefldo, preteiide iee riar um ponto de どm・りnbり jofcimoso quarteliゴり一  

En山lde~sピ por INFER食'. ?T *' 	o p1 oi essu de i ci cinio que pexini te e:txaii fatos vビxddeitos nio 

e響具tacos. aP artxr de elementos presentes no texto. Por exemplo, a partir da palavra recriar 
gnhhllhコdコ  nn いマ十へ  h，、 AI、一h;"Fhー；ーー．ーニニーーニ一二  
。“讐‘"id""“し式Aw、 P.-.ac一sc ,.,,,,n.,,-,,,,, ja cxI .,#.,, ,.-,- .--'-,.,- .-1c cIlcontrc no ねにlo ''' '1*ij.*fl 	,j 	 u*,, 	i 	grtcl癒0. .., 
quax desapareceu e que, presentemente. tenta-se fazer reviver, 
Transcreva trミs outras expressうes do texto e estabeleぐa urna infer三ncia para cada urna delas 
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1985I1 

REDA葺O 

O厨efVe i iiutra声o abaixo 

El
abore umomento器鷺鷲P -r . (1 A (\ rnInrl rn.-.t,,4o fi 」Iusヒa9加  nn m csnc,flry-. n-,in #ontp-. nrSnA L. 	%J, S .jCfl..JtjJscjjj 	CS 14LJktClcSL. .. CS mt.J1..flbm SASU .tJljI.5a.fl ..JSiJ o UI. LatiA 

F.xponha cla rrnerite. seus pontos dt vistR e suas ConClus6e 

A disserta弾o deve ter a cxtcns苔o minima dc 30 linhas e m'xima dc 50 linhas, considerando leira de 
tamanho retular.垣clalmente, utilize a tolha de rascunho e. deDolS. Dasse a Iimno一  na拓血a de 
reu乏lao sem rasuras e cornlぐ〔ra b em l emve( O (1Ue VOCC ted]91U l! th7e carieta-trnteiro ou 
e只lPrn!"rnnm'1lnP'r,1、，,m'mコ七 1,nrnm、””hn 一りユ、』レい “ユユ、一“・  一一 ’"Fム’"F、ニ“"J 」」v 」‘」J、“'”」」v・  

ー ,198S/2 

LTNT\.TERSrDADE FEDERAL DO RIO UR\NDE DO SUL 

CONCt浪SO 、玉Sコ131コAIえ  
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2a ETAPA 

ー 	Esta folha contem, de um lado, as irstru9& para a quest& de Re da9a da prova de Llngua 
Portuguesa e., do outro, as quest$es anaIitico-exposjtvas山prova de Hist6ria 

IJINGUA PORTU(;t鷹SA 

RED\CA〇  

Entre as leituras de literatura brasileira que voe勃afez, uma, certamente, lhe deve ter sido 

mais significativa. Escreva um texto dissertativo sobre ela, sem se esquecer de identificar a obra e 。  
autor, os motivos pelos quais a leitura foi significativa e a sigufi 。声. pessoal que eia teve para 
voeと  

Desde ja fique claro que no estar em quest百o 。 livro ou o autor escoihid。伊eu mci-ito, 
valor, prestlgio. etc),mas sim a reule.xo que vocB fara. 

A disserta9o deve ter a extens言o minima dc 30 lmhas e maxima dc 50 linhas, considerando 
letra de tamai血。 regdar. Iniciaimente, utilize a folha de rascua止。 e, depois, passe a limpo, na Ibtha 
de reda9豆。・ sem rasuras e com letra legvel, 。 que voce redigiu しtilize caneta-tinteiro ou 
esferografica; I卸is, apenas no rascuni-i 

1986パ 

い・l-ri 'T-'-r., C'Tr\ k 1-mr' Trnr.,r'-rAL Do -r.,T,'-\ ('T) k irr-,r- r\,m ci- '7I ' .Li\).UJ-tUL I 	Li.J I\J.J .J I' tj JJ.L Li'.J .J L.L 

FUNDA7 AO FACULDADE FEDERAL DE CINCIAS MEDICAS DE PORTO ALEGRE 

CONC URSじ \#E Sl正3ULAk 198o/l 

2a Etapa 

「 ‘些しd tuijia しuULcn . uclUll iidO・ as iilstuuy3es para d quesiio de Rcda9こu da prova de Liii、 va 
ruriuguesa e, ue oulro, as questdes anahuico-expositivas. 
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LING1JA PORfl TGI 'ESA 

REDA瓜o 

麟蕪驚蕪薫議蕪鷲薫 

議議難欝鷲緯鷺麟灘  

Pois bern: a reda9五o que voc6 vai escrever dever言  abordar urna palavra ou express五o de gria. 
Localize em sua experiencia urna gina que voce conhe9a, apresente-a, defina seu significado, seu 
uso, os grupos m que ela circula. as rea9うes que ela pode suscitar, os equivく〕cos que ela pode 
ocasionar, etc 

綴熱
execUt- essa tarefa, lembre-se de que voc est sendo so1icid a esCreverext.o que se caracteriza, por apresentar uni esforo de racionalizao. de objetivacautor. 	 。農 

蕊 Fique claro que noqualquer ponto de vista imaelaborar um texto disertatjv難薫綴騒wra ou expre1, etc.), masque atenda熱熱総 

蕪ぎsertao deve ter a extens mnima dc 30 linhas e mxima de 50. considerando letraegular. inicialmente, utilize a folha de rascunho e, depois. passe a , po. na folha derasuras e corn letra legvel, o que voe5 redigiu. Uiiizc esferogrfica; lpis, apenas no 

198if2 

/ 〇1T/'TTF' C'r\ 、玉 "T'TrTW 'i ri j_l_) t__j_.-u'._ l rocに  

28 Etapa 

Esta 4'..,fl.,.-. cmc孤 dこ u報 lada ,.,,. m; +.,,.,.う ,,.j_.c1 L'LAiU t.L'jL.ttt, S.1' UL1 LUi.4tJ, .) LI L. Li,i'.tJL., p t.ut.L d qucs密。 -i,' fl.-s,4n-.%.Ii_ 	動  む  prova dc Llngua 
I) rn-ti nnac.n a ,4r r,, itrr, n..' ri, ,ac-tうa' nt,n.1. 	 . 4L L?L*LL i.!, Ci.J 	iitJti.t,..j J.L itS塗leo expoutlvaz 
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LINGUA PORmGIJESA 

REDA瓜O 

Como deve ser do seu conhecimento 。  ve.stibujar teni sido 。可eto de discuss6es. De todo 。  
Pals surgcni 1)ropostas, em inumeros foros tem-se pensado cm alternativas 

Sua reda9ao entrar, por assim dizer, nesse dialogo. Vocd esta convidado a refletir sobre o 

tema mudan9as no toncursO vestibular e redigir sobre ele sua disserta9o 

Suas observa6es podem referir-se a qualquer tipo de situa o: altera6es na estrat6aia de 
provas ou nas 比mias de avall零あ,supresso de contedos, inclus乞o de outros, subtituic乞o do 
proprio concurso pr outras formas de sele9豆o. etc 

（加mo onenta o geral. leve em conta queomelhore escolher um t6pico. criticar a realidade 

referente a ele e propor a mudana, sempre atentando para o fato dc que voce deve escrever unia 
disserta9加, um texto argumentativo, portanto 

A dissertado deve ter a extenso minima de 30 linhas e maxima de 50. considerando letra 
山 tamanho regular. inicialmenie, utili2e ti folha de rascunho e, depois passe a limpo, na falha de 

recra9ao, sem rasuras e com leu-a i博vei, oque. voce redigiu. Utilize e.sfe.ro2ficaけdpis, apenas no 
rascunho. 

1987 

CONCURSO 、モS U- TL」、＆ I 987 

rE工皇FLa 

Esta folha contm de um lado as instru96es para a quest五o de Rtda9三o da prova de Lingua 

Til・l"TT TrVr)mTT-.T一1T?C 'sJ L i-% .r ii'.. I L,J tj).-t 

REDA(7A（う  
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As a96es e atitudes que as pessoas tomam no decorrer de sua vida suo, de certa maneira, 

regidas por valores e normas pr6prias dt cada um.. Evidcmcmenu, para cada dcci話o mais 
importante, concorrem diversos aspecto: que sao ponderados entre si e acaba prevalecendo o de 
itidjOl iflqOi t2flCid jJdT3 Cuu.s i flu.L 

Isso, evidentemente. tainbとm ocorre com voc6 e 己  possiveL depois do fato ocorrido, fazer 
11・”a refiex喜o sobre essa atitude, tentando comぎPm,- _la Sua rcrk車o肥意 como tema, exatamente, 
urna r銀ex§o sobre uma tititude tomada. Voc己  situan' uni ato ou atitude de sua vida passada (rio 
interessando sua imponncia, originalidade etc) e far urna anlise critica da mesma, verificando que 
alternativas de aco voc己  tinha, Quais os valores implicados em cada urna e identificando aauele ciue 
mais pesou no seu ato, Se for o caso, voce poder自  fazer urna reflex豆o adicional: a atitude tomada 
naue1a ocasio seria a mesma que tomaria hoje?Quais os motivos da nianuter9こo ou da mudana 
verificada? 

Embora a sua reda博o tenha como pano de fundo um epis6dio, vocさ  dever identific豆-10 

aI,t-aI,t訂ユasbIヒ、せ且1ビIl紀， P -aperrs ore'ememe, ptissariuu山efle u que tonstilrni 叙） fucu de sua disseita恒o 

A redacio deve ter a extens航o minima de 30 linhas e rrthxima de 50. considerando letra de 
tamanho regular. Inicialmente, utilize a たiha de rascunho e, depois. passe a limpo, na たlha de 
redafauフ sem rasui とis ピじum letra にgivei, og出」、いじete遺夢u.IJtilia ヒsI-U. L'UiIL esieiいgtfica,即島,apenas no 
rascunho. 

1988 

い瓜ERSIDADE Fとiii1<AL DO RIO GRANDE DO SUL 

FUNDA尊O FAClThDADE FEDERAl, DE CEENCIAS IvEDICAS DE PORTO ALEGRE 

CONCTTRS) VpSuIRITt,AR I9RR 

こa -r'-rIAPA 

Esta folha conttjni, de urn lado, as instru96es para a questio de Reda9iio da prova de Lingua 
Portuguesa e, do outro, as quest6es ana1. Itico-expositivas 
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O tema da sua reda9石o tornara por base esta pequena hist6ria que voce deve ler atentamente 

eraofinal da 3g房lwdo コク grau. Pwり aquela S.gunda-fe'jra. estava nzan.'adコ m"" 

souaarieciaae corn os alunos. estimulando-og e q,Udando-osna．了 d/Iculdades, 

ano魂certo aluno precisava de' muita noirau, pois disso dpendza a obteno篇畿que ismuito鼠necessitava concluir naquelefado por ele. Entretanto, vor 
I'!?? mouvo que cons?aerou serio. rido estudou o S!fici enfePam a Pml’ロ daquela Segunda-f癒  

9ie'gou o dia. ザりai. O aluno dirigiu-se α saia, cumprimentou o professor, sentou-se e 
ど望翌竺望 materiaL Entre as ibilias recebidas, colocozi α "cola'ジりU姦元石石姦泌  

C) Prqpssor percebeu l“山； bastante contrariado, ordenou que' o aluno entregasse a 
prova e fbsse embora. Sua nota sena zero, e ek entO, fztalmente predsaria repetir a serie no 
ano segmnte. 

Ao final do Pehodo, o αんnod万g加ーse' ao Prqfessor 巳 alm de explic・ar os monw)s de' sua 
atitude. pe或u que seu desempe房io escolar jbsse levado em conta. O proルssor, entao, disse ao 
αんno que retornasse a escola dah a dois dias, quando lhe daria w”α resposta. 

atitudes熱historidrsonait繊薫鷲ssU.LIJU 1I.&L'sLU UI11lotivos que as detenn鷺熊熱競熱鱗  

prova.dos en鷲鷲熱灘騰r detalhes para a historia, tais como a matria dagcnca do professor. algimia caracteristica pcssoalter antecedido o incidente ou dele ter decorrido. 

111一共些'I誓讐月aro que sua redao sera avaliada independentemente de qualquer crit'rio 

醸嬢験難響難鰻舞競灘  

.1989 

{N八TER SIT)ADE FEDERAl. DO RIO GRA"fDE DO Sm 

FUNDA;A0 FACULDADE FEDERAL DE C血CLAS MEDICAS DE PORFO ALEGRE 

CONCIRSO 
	

”、’EST]BULAR 	 l9釣  
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rPTIPA 

“麗恕contem, de uni lado, ae, do outro. as questes諸競器para a questao de Redacao da prova de Linguaositivas. 

LINGUA PORTUGUESA 

REDA 入 1 

Coitlo sabemos, o raciocinio a partir de hip6tses d muito produtivo, porque nos induz a 
estabelecer paralelos,traar planos, prever desdobramentos. Para o caso da Universidade, ele 
6particuiarn'icnte importante; sem davida, o esprito especulativo constitui a base da vida 
cieritj fica. 

Sua redac言o partith de unia血p6tese: suponha que a Universidade, constatando que um 
nmero relativamente alto de alunos troes de curso devido so desconhecimento da 
realidade do curso escolhido, tenha deliberado oferecer a todos os alunos aprovados neste 
vestjhulcw de agm、 aop《xtunjdade de ・ viverem uma experitScja de・ um ano~antes de 
corue.tLem seus estudos regulares ー,ao longo do qual eles mesmos decidiriam o que fazer 
(est自gios. viagens, estudos especificos, vivncias. etc.). segundo seu interesse pessoal e de 
acordo com o curso e a Fo丘s矯o e,.%J 

Para trabalhar sobre essa hiptese, parta do pressuposto de que qualquer exper這ncla que 
voc6 eleger pode ser realizada, sem limite de custos, dcめrangncia, de implica悼o politica, 
叱 localiza9石o geogrfica. etc. Para tanto. imagine qual a experiencia (ou conjunto de 
cxperi encias) niths interessantes, tendo cm vista a hip6tese dc que eia deve propiciar maior 
conhecimento a respeito do curso a que vocd se destma: a seguir, demonstre as rela96es entre 
eぐぐ ' vivncia e seu curso, entre e!a e sus futura profissるo, entre eis e suas aspira9うes pessoais; 
por fim, re飯ta sobre tais rela9うes e discuta as implica9らes de suas ideias 

Para executar essa tarefa. lembre-se de que VOCさ  est sendo solicitado a I CU嶋圧 LUttU 
血ssertac敏］, texto que se caracteriza por apresentar ter esforo de racionaliz.a 敏〕． de 
dりetiva#o das id6ias dc autor, as quais devem ser sustentadas por argimentos plausiveis 

Fique claro quen血  estar em questo o tipo de experi三ncia que vocミ  cons議tar mais 
apropriado, nem o curso a que voc6 se destina, tampouco as rela96es que forem estabelecidas, 
sob qualquer ponto de vista moral. politico ou ideolgico. mas sin sua capaciぬ山 de elaborar 
LULL LL'LtJ 由ssmmo claro,coこにntここ bこill cstn」tuにid-'-.,-.-,,--" . sohci _.,,言 .LiU&L.1L5 L.1&LIU, 1'.4LJJI.L.. L ULJLL L.0 U .IaLLU. L4LL t .i1I. d 	22 t.L',t1L' IULL3. 

A disserta弾o deve ter a extens§o minima dc 30 linhas e mixima de 50, considerando 
letra de tamanho reiuiar hicialmente. utilize a folha de rascunho e. depois. passe a limpo na 
島lhc de redctc買o sem rciircs c' com ktr kがvel （、 (1UC voce redis'iu [Ttilize cineta lpis 
apenas nu ias..0血U 

1990 
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CONCIRso 、軍S1!BULAR 1990 

2 Etapa 

&ta folha contm. de um lado, as instru es 
p
ara a 

q
uesto de Rcdayio da prova de Lngua

Portugues e. de outro, as questes analtico-expostva 

L[NTGtJA PORTUGUESA 

REDACAO 

Leia O segLilnte texto 

義議麟鷺薫鷺簿議  
IlUSにvaIa. 

(. . .) 

i c',.;J- 	 o que aconteceu corn o personagem de Stendhal: tendo como referncia 
apenas o campo que podia ser abarcado por seus olhos, nho tinha mesmo condi96es para entender o 
UCanCe maior uas escaramu

9
as militares 

q
ue aconteciam a seu redor. O cidad o moderno est‘ 白  s 

vona.s corn o mesmo probienia mas cai escala muito menor. (...) Como o Fabricio iitcrrio. 
aiavessarnos o campo de unia grande batalha enxergando apenas uma bnga de esquina." 

(Perista ST PEPひlT'pr7ss \NTP, entiihrn 叱  l969i 

ねlveZ nem tod Quertalvez nem todos ns麟leo estamos vivendamos nos dando con協Que transforma9。es esto acontecendo, das cuais 

，、； fー；c一．、．二，一 	“主’巴d i Lbponucr a essa perguntこ 一  quc vocご  fari sua rcda9言o. Escolha unia nudanca 

sim sua capacidaquestao sugerida.熱難claro que no estath cm questho a mudana que vocS escolher, aiasr. de maneira articumua e coerente, urna reflexo que responda iiue seu texto deve ser uma dissertao. 

鴛鯵嚇熊鷲鴛難熱難熱買鷺議鱗  
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1991 

RED4ぐAo 

ミ鷺驚驚襲鱗響騒熊灘議鰻 

鳶鷺I難鷲聾麟響鷺灘襲灘鷲ミ 

麟鱗議蕪舞難驚 

鵬鷺鰻熊I誉鷺鷲繊蕪鴬rta&. texto que SC caracterizaie sua experiencia corno pontozado dissertativarnente 

鳶瀞鷲鷺競簿需競二舞熊ミ際繊奮  

II992 

kUWAぐ AU 

T,-4i.)U.2 	m ms にaZl譲、～・・・mこs oPmu躍  - a .-4 c . ,-1,. c。誠lccmc + -I. U 	'..i.' -tJI U % ' LiLLiflL). Li 	こ蹴c報c誼,,-'iLt i iL Ui.) 

iocai al que nos gesloc5rnos, da distancia que percorremos e mesmo das companhias que 
evenulaimente partunarn conoaco a expenfncia, uma '.'iagem pode nos levar a relathセar conceitos. 
rever posicionanientos pessoais e retomar valores, que 白s vezes nos pareciam ter import証cia 

mals es[L WAUmais estranho q轟‘麟11u lLqitc ao local a que器iam蕊麟 porO. riu蕊1繁e quciente ruo c農H IUue d臨ou por
r-se ao 



I &) 

鱗do, Ocon-e tamb m o caso contrrio. de adquirirmos expenncias muito ricas em viagensra locais prximos ou muito conhecidos, que julgvamos incapazes de nos trazer qualquerade relevante. 

舞薫無麟麟麟麟欝議灘 

綴灘謹灘鰻競鷲鷺灘驚 ertao. texto que se
e da experincia como.-i;. 	,..+(iL.) j_)'_j CUJA J.1A. 

鰻猫鷺f熱ミ態綴響鷺競鴛綴鴛熊  

1993 

REDACA0 

Quando se formam gn ipos humanos. costurna ocorrer um fen6meno peculiar ao mesmo tempo 
que se estabelecem tra9os de identidade entre os integantes, se たdam tambm conceitos de 
e:cclusこo em reia9五o a determinados eicnicntos. P&ccc mesmo haver uma estreita rela声o entre 
demarcar fronteiras pata incluir certos valores e, de outra parte, indicar limites para excluir outros 

薫議難鷲驚  

Pois bem; sua貢ssこIta95o.C1。d1.J 。ob丁こ  LsC 記】】】a ~ 	a maneira como os g'upos humanos 
lidam com a diferen9a e com a exclus百o. Para tanto, localize em sua expe.riencia uni epis6dio 
representativo (ocorrido corn voce mesmo ou corn algudm de cuia hist6ria voce tenha tornado 
conheciniento>. apresente-o e a partir dele organize seu raciocinio. de forma a analisar o terna apon- 
t.,l,-.. P,rin,' ,"kw, c,n, n§o eslI●1盲o .ry,JLt 	Sj tS. SfltS& S..' %.jS.5.. t44...' 	tfl,/ S 	,j aゆmento nem o epis6dio em si (o local, a' poca. as 
circunztincias. as re ercussses'L riem o mrito de seus pontos de vista especificos, nias sim a an言lise 
que voce tara e a conslstencla uc sua argumenta9ao. 

lembre-se. de que voc' estA sendo solicitado a redi響r uma d jssertac三o te'to卑ie se caracterl7a 
por um esforgo de retiexうo racional em torno de um tema. Valha se da experiBncia como ponto de 
parti山， iui1 upiesl.11te-a ,tftic誠ada num texto araumc-ntativo. oiganizado dissertativaniente 
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A disserta9石o deve ter a extenso minnia de 30 linhas e mxima de 60. considerando letra de 
tamanho regular Enici'mente, ut濠ze a 飼瓶 de rascunho e, depois. passe a limpo na folha de 
reda o. sem rasuras e com letra Ic寧ve1,o q . e voc - escreveu 1. T 1.l_ ..Vci, U quc 'ti.,c cscreveu. Utliii,c caneta l卸is, aportas no 
rascunrio. 

1994 

REDAC 4 o 

Ao longo de nossas vidas ， 魚zemos parte. voluntAria ou involuntariamente, de・ diversos 
grupos humanos a um話tempo. Numa tentativa de identifiea 	o de tais grupos, percebemos que seu 
delineamento est relacionado き  exist6ncia de critdrios de inclus三o. Isto sigiifica que detenninadas 
caractersticas, valores, comportamentos, etc. marcam urn individuo como pertencendo ou no a urn 

tipo. Em muitos casos, tais crit6rios abrem duas op96es ao individuo: ele poder, com maior ou 
menor grau de consciEncia, aderir a eles, tomando-se um integrante do grupo. ou neg白-los, 
diferenciando-se do mesmo. 

Digamos, por CXCflIかo. que o gupo doa e;血amantes se caracterize por urna conduta de 
eterna vigilncia. produzindo 丘eqaenteniente discursos acerca dos maleilcios trazidos pelo cigarro e 
segregando os免mantes, entre outros tra9os. Essa e a "bandeira" dos ex-furnantes. Muitos outros 
grupos existem? caracterizados por diferentes "handeiras"' os prprios furnantes, as feministas, os 
mach&s, os esportistas, os 'caretas", as争cruas二 os画ados, os conquistadores, os intelectuais, os 
esnobes. etc. 〇 importa血e と  constatai- qllぐ一 em rela声Uagrupos como os acima じitados, as pessoa.・  
sempre tem o marredvel direito de n§o fazer parte deles. reieitando seus valores e sua forma de ser 

Pois bem: sua disserta9ao versara sobre este tema os c血‘rIos de i nchusao em um 
dpter'n4n・dos grupo e a raAes pebs qwaii voc6 n貞  o quer fa7.er parte. Para desenvolvミ-la 

ideni山que um grupo humano do qual vocミ ‘面◇ quer fazer parte, deflna suas caracterislicas, 
comentando-as. e exponha por que voce n乞o quer integrar esse gI upo. Desde ja fique claro que ndo 
cs*.&ttciV I..iIl Jt.L毎iillこ孟o ilcnl a Ii】lagcm quc voce c,...Ut1%.41I.0 J..L11 ci 	1,t4J.I 4U. 	ciL 叱 .P...LLi1LILIJciUU) 1 L.Lpu. J1..11i U fILL ILL' 武 suaS 
op96es pessoais. mas sim a qualidade de sua an自lise e consistencia de sua argumenta恒o. 

Lembre-se de que voc' est sendo solicitado a redigir uma disserta戸o. texto que se 
caracteriza por um esfor9o de re.t1ex員o racional em torno (IC um tema Valha-se de sua e×periミncia 

como po航o de partida. mas apresente-a inserida num texto aigthtleuLaLlvo e o電anizado 
dissertativamente. 

鷺
A dissertao deve ter a extenso minima de .30 linhas etlrn,linl,n rI'o11l - Tniriilm-nf. lltilj7,' i frclh d. rcc'nnhn 器ごde 60, considerando letra dercp 	lirnnn r t'tlh1t dcc 

篇こ義 .)'ALI tdbUIds c com ictra Legivci 。 que wcc escreveu. Uiiiize canela: lpis・ apenas no 
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199に  

T E'T 4 a-' Z r 

難鷺議麟麟驚 

嚢議麟薫 

愛難麟舞響舞難 

癌難灘喜撚き

redi2ir um derho texto que sede um tema. Vdihasc de sua experincianun texto arurnentatjvo e orarijzado 

鷲襲熱鷲繊熊襲鷲議鴛鴛熱  

1996 
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REDACAo 

癒貰薫簿鷺欝variedade de estados emocionais Assim.r,r ,- rii,mi que nio sabemos sequer definir o que 

窓 C) 5T1primeiro lugarausncia de c熱鰻鷺曇熱簿ミ舞舞 das enioc5es humanas. Emvista. u11uao nau sigrntica 

鷲簾競夢蕊
)LLL4LLU5 mesmo estando cercados de pessoas: por_+_4__ 11LUJ .4LLLLlJ.) .)ULL%.4U. \_'.At&t. Q)J4...W 	 U).&,a o individuo. Ser que a solido sempre prejudicial, ou ela 

鷲議tmtar deste terna: a solido. Procure caracterizar esse sentimento eou urn momento na sua vida em que voc tenha se sentido solitrio. Discutansequncjas dessa experincia, buscado avaliar o papei que eia exerceu nalicld 

comodisser鷺鷺
voc est sendo solicitado a redigir urna dissertao, texto que sed rcflv rwjfwv pm tcrn d im tpmnt \T1h.p rl trn Pvrpr,jmas apresente-a inserida num texto argumentativo e organizado 

夢鰻熱灘鴛熱繊鴛競灘  

.1 YY / 

REDACA() 

H muitas dlscu.ss&s sobre a reforrnula9io do Concurso Vestibular Nguns prop6em sua 
a'vtinrをr oily,,A. StsaLyLa/ .J4.JJLi奮in; 01 strflc. g44afganrlarn sf1 ia o,s,n eii1s .t,tAC., '_-Ca.. J ..a%sCA tC._sStS ..jSJ%.. a..)... S4.LLJ.Jt.A%誠do por concursos isolados para az diversas 
carreiras acadmicas: outros ainda advogani sua refonuiula声__.. _ .. _:._l, ._____:__ .1__o pait..tai. sugculiuu pequcitus ajustes 
na forma atual ou propondo a exiぎncia de quest6es apenas discurswas em todas as provas. 

Cnmn mnPrnhl・n dq rnrrntnidqde nユ  cwt可 PggP rnn(i ircr 戸 rpqli7tdrA vn'inPけ9mPntP tAmn rrntitnq 

u“、ユ  JいUい・ a“いしりu"Yロい、ハJ Y、・’"’ハよ上・；'‘ ロレ  し上Pv u、  しQA Aい‘u』ユ“' W、ノ ’'vA LAIQXALk'..A Aい・  Pい→しov・＞、‘“コ“lし◇』一“、ノ上“ 
disso, ainda que jamais se tenha preocupado antes com o vestibular, voc3 es醜 neste exato instante. 
envolvido com ele. Vocd acha que o vestibular, na sua tornia atual, seleciona de maneira eficaz os 
血turca alunos da UFRCJS. valorizando adequadamente seus conhecimentos, habilidades e aptides? 
(ii Vfl'F n'rpi,tn nua ,-,ossn hnvar lirnn Ill r,pirn mnall,rir da f'i7a,.ICA'? T amhra~sa da mlia nhit球ipr't'' A- 	'- 444 	S4 	A 44 

prGp.5....-, _ ,1.,A..... 	.,.,,..,..,.i s .1s-,.-,sこ  こvこiltiにilIli ..C. 	.. -1 -.t., .I-. .. .,t.. T 'ni ..,_}.?I 	A LA..At.L st 	tij 	st.1UU1Uj, ZiS,a 	I,s.ULU.tjflI'..11t.L tAUIJL&t .Ltt 	Liii 4,.i iぬ山， 4-こr;.-. ,,5l_,S._._, _..ALAAeL iLLiL. U. 

I 
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extr鷲manos na sociedade corno urn toda e noe ao seu bens individual que a Universidade visa,- 

隠総 -------------------------- 	-Itsm-e. 	 nr 4a 	 ria nnt,, nint-i.(.0 Li 	4iU JJi) i UI11 	.4i_ J4LiLU J4L1Li., , l_ 	l 	 __ 	-- 	--.mas smi sua eapaxivaue ue ieuin um I.e2LLu coIreo e ai ucw鷲曹鷺誠 jU_ OSt. t'escieI 	r n-,.r-,*r, ri cn,nro tema. 

惑鷺慧簿灘鷲熱羅 unia4.-LI i i.?.綴鴛que se caracteriza(V'Tflfl rtt (11'.ILI UjL1L(A.. 

A dissertaco deve ter a extenso mnima de 30 linhas e n xma de 60. considerando letra de
._1__. 	_

.i_... 	 :i: . - _
.ii._. 	 - 	 i;. .. . ._. .- n-.._. -i.

,L1L1jt1JIjIt I tIAk1L . 	 jUjft1tJIL . UI.IIIZA. U it.)IJIU L I U.)L.UiIJIU L. U jJU1 , 	U ILLLl
pLi ILU LUuIic 

LU..reda o, sem rasuras e com letra legvel, o que voc escreveu. Utilize caneta; lpis, apenas notoc, 

1998- 

REDACAO 

Uma clas nossas preocupa96es, ao longo da vida,'a oprni斉o dos outros No‘ 倣d1 
anIra,,tnr r nll',nr ,I4t, rr, 140v rv, ,tr.,o na*ennc, .aCnan, nn,ania rime Illal e ,,rbv,,'n.,e, (\nr,rrja. til la?*SSS S 4AS SJ 1A44CS4 SJA SS&Li i_ttS.J Ja4S (SO Fs ?a.latSO, 	J .,?SS*sk.%A ('. S*(MJ AILSS.J 'A (I 	4S4. 'O".'.JA 
dePen.1 ____1 _, 'l己  -lUs上虻虻5 にa戸cs' -UCJJC1 UC4 IUO UC I iossas t CIWCS a C血lea alheia podemos estar determinando a fornia corno 
interagirnos corn o grupo corn o qual convivemos, Mas. de que maneira o valor que atribuimos a 
critica dos outros afeta nosso comportamento? 

一a“』、J・》・》し“'PiじじLittii'_Lt_, LiPLI LLLiL..) 3 I LLJ.>.)L L s.-.)Pこ比Li."A]i, Li飴LCU LU 亡 Lt&%,.)qLILI IhU'", " U) .)LL'LCULLI 
nao taz naua uireio, VOCC nao l)Oくl1a Ler 1C110 iSSO,logo voce, tao inLeiigcnie ，、2uantas vezes 
esses comentarios geram vergonha ou mesmo uma certa timidezY 1m quantas outras, esses reparos 
fl,- ぐ Ar,nnrロiq了11 i rPr クritlldPq niロiぐパ11ぐaHclぐソ 

蕪麟鷲難難難難蕪 

鷲鷺麟襲鷺響臓灘鷺難 

農煮鷺熱鷺灘競島鷺urna dissertaco textor'rii.trom-g nizda dissertativam欝  
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4-S.----- かdicqや脅deve ter a extens動  minima de3') linhas e maxima de 51), considerando letra de 
讐讐io rguiar. micIaimenU, utilize a folha de rascunho e, depois, passe a limpo na folha de 

貿讐豊sem rasuras e com letra 1e 1ve1・。 que voce 丁edi2iu・ Utilize caneta: I命is. apenas no 

InI-,り9 

REIMCAo 

難蕪蕪羅鷺議議  
』JOv! 	 ' 

嚢鱗襲難難議難蕪 

慧蕪鷺慧難難麟麟 

麟舞麟響鷲難 

鳶熊熊繕欝慧繊鷲舞競麟灘鷲 

・IかLJ課慧「蹴競踏器鰹雛鯉議 SULHIJMANDADFI 
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