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Quadro 1 – Sinais da transcrição 

 

 
Sinais Ocorrências 

... pausas 

/ truncamentos  

: alongamento de vogal (podendo ser repetido de 

acordo com a duração) 

? curvas ascendentes (para perguntas) 

/.../ indicação de transcrição parcial 

[ sobreposição 

h hesitação (ex: eh) 

“ ” discurso relatado 

[ ] comentários  

‘ ’ citação da Planilha de Correção da Redação do 

ENEM 

( ) trecho não audível 

Itálico destaque 

 



  

RESUMO 

 

A partir da consideração do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) como 

instrumento de avaliação com quantidade crescente de participantes ao longo dos dez 

anos de sua criação, e considerando que a avaliação de textos escritos é uma das 

preocupações recorrentes por parte dos que estão envolvidos com processos de ensino-

aprendizagem da escrita, este estudo teve por objetivo investigar o tratamento dado à 

avaliação da produção textual por uma esfera importante no âmbito do ensino de língua, 

o Ministério da Educação, através de análise da Planilha de Critérios de Correção da 

Redação do ENEM. Acrescido a esta, objeto de análise documental, para compor o 

corpus, foram também realizadas entrevistas com profissionais (os avaliadores) que 

fazem parte do processo avaliativo dos textos produzidos no Exame, uma vez que o 

trabalho também objetiva investigar como estes se posicionam diante do trabalho por 

eles realizado: o que acham da planilha? Existe dificuldades? Quais? A pesquisa possui 

caráter interdisciplinar, sendo utilizadas as contribuições de estudos pedagógicos e 

lingüísticos. A discussão parte das concepções norteadores de avaliação como 

possibilitadora de reorientação das práticas dos que estão envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem, de língua como meio de interação fortemente atrelada a 

contextos, e de texto enquanto um evento comunicativo com natureza processual de 

produção de sentido. O estudo visa trazer contribuições para o processo de avaliação 

textual, no geral, e no ENEM, em particular, uma vez que são destacados pontos 

positivos e negativos da Planilha, as principais dificuldades vivenciadas pelos 

avaliadores e, ainda, possibilita que reflexões futuras sejam realizadas em prol do 

aprimoramento da forma de avaliar textos escritos.  

 

Palavras-chave: Escrita, Avaliação, ENEM 



  

ABSTRACT 

 

ABSTRACT 

 

Considering that the Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM (High School National 

Exam) is an important national assessment instrument and has, by the way, gathered 

more and more participants since it was created; and also that written production is a 

main concern of those who research on the teaching and learning process of writing, this 

study aims to investigate the treatment given to evaluation of written texts by the central 

organ related to language teaching, The Ministry of Education. This is done through 

analysis of the criteria chart used for correcting texts produced by students who take the 

National Exam. In addition, this study also aims to investigate how the Exam evaluators 

face the work they do, therefore, interviews were realized with these professionals, and 

questions such as: what do you think about the criteria chart? Are there difficulties? 

What are the difficulties?  were placed in order to build the corpus. This research has 

interdisciplinary feature. Contributions from both pedagogical and linguistic studies 

were used. The discussion was conducted on the basis of three guiding concepts: 

Evaluation as a way of reorientation of practices to those who take part in the teaching-

learning process; Language as a mean of interaction linked to contexts; and Text as a 

communicative event with processual nature of meaning production. The study aims to 

contribute to the writing evaluation process research in general, and to ENEM 

particularly, once it highlighted positive and negative points in the chart, the main 

difficulties faced by evaluators, and still allows future reflections related to 

improvements on the way written texts are evaluated.   

 

Key-words: Writing, Assessment, ENEM 
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1. INTRODUÇÃO: DELIMITAÇÃO DO TEMA,  

OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

 

Este estudo enfoca o processo de avaliação da produção escrita de participantes do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A discussão é feita a partir da análise da 

Planilha de Correção da Redação do ENEM e a partir do que afirmam avaliadores. A 

pesquisa possui caráter interdisciplinar, sendo utilizadas contribuições advindas de 

estudos lingüísticos (principalmente da Lingüística de Texto e da Lingüística Aplicada) 

no que se refere à produção escrita; contribuições de estudos pedagógicos (como o 

Perrenoud, 1999, e o de Hadji, 2001), no que se refere à avaliação; e sobre a avaliação 

da produção escrita (foco do trabalho), das duas áreas, Pedagogia e Lingüística.  

 

A reflexão sobre a pergunta “como se avalia?” faz parte de discussões científico-

educacionais há algum tempo. Entretanto, ainda se faz presente e atual para professores 

e pesquisadores que estão preocupados com questões relacionadas ao processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

Como se pode perceber a partir de estudos anteriores (Luckesi, 1997; Hadji, 2001; 

Méndez, 2002; entre outros), existem posturas diferenciadas em relação à prática 

avaliativa. A escolha por uma perspectiva ou outra é altamente ideológica e está atrelada 

a momentos sócio-históricos. Para B. Marcuschi, “toda avaliação implica em juízo de 

valor, formulado com base em informações selecionadas, tratadas a partir de um 

referencial teórico específico” (2001, p.147). 

 

Avaliar a produção escrita de alunos não é tarefa fácil. Que critérios são escolhidos? 

Eles são compartilhados com o avaliado? E como ocorre o retorno da avaliação para o 

aluno? Com qual objetivo é dada uma nota? Essas e outras perguntas recebem respostas 

variadas quando consideramos a instituição/professor que se propõe a avaliar.  

 

A escola de excelência, que perdurou em muitas décadas, cede lugar à escola para 

todos, ou seja, a que se tem no momento corrente. Enquanto na primeira, o aluno tem 

como pré-requisito certos domínios no âmbito intelectual e social, a segunda considera 

que não deve existir ponto de partida e é permitida a entrada de alunos com quaisquer 
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tipos de dificuldades (BRASIL, 2005). Na Fundamentação Teórico-Metodológica do 

ENEM consta que: 

 

Na escola para todos, as dificuldades em realizar o percurso é motivo de 

investigação das estratégias, que complementam o ensino no horário regular das 

aulas, de revisão das condições que dificultam o aproveitamento escolar das 

crianças (BRASIL, 2005, p.14). 

 

É à luz dessas transformações na educação em geral e, principalmente, no Ensino Médio 

que se insere a criação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em 1998, 

considerado como mais uma ação (junto ao SAEB e ao ENADE) da política nacional de 

avaliação da educação. De acordo com o Relatório Pedagógico do ENEM 2000,  

 

A estrutura conceitual de avaliação do ENEM vem aprimorando-se desde sua 

primeira aplicação, tendo como referência principal a articulação entre o 

conceito de educação básica e o de cidadania, tal como definidos nos textos 

constitucionais e na nova LDB (BRASIL, 2001, p.10). 

 

Considerando que a avaliação de textos escritos é uma das preocupações recorrentes por 

parte dos que estão envolvidos com processos de avaliação e com o trabalho de 

produção textual, esta pesquisa tem como objetivos investigar (a) como a avaliação 

textual é realizada no ENEM e (b) como os profissionais que participam do processo 

enquanto avaliadores se posicionam diante do trabalho por eles realizado. 

 

Para a primeira questão, então, é feita uma análise da Planilha de Correção da Redação 

do ENEM e para a segunda, são realizadas entrevistas com profissionais que avaliam os 

textos produzidos pelos participantes do Exame. Estes, portanto, constituem-se 

enquanto dados do estudo. 

 

Segundo Cunha, “aprender não é estar em atitude contemplativa ou absorvente frente 

aos dados culturais da sociedade, mas sim estar envolvido na interpretação e produção 

destes dados” (1992, p. 166). A pesquisa, então, torna-se relevante uma vez que 

investiga o tratamento dado à avaliação da produção textual por uma esfera importante 

no âmbito do ensino de língua: Ministério da Educação; e, ainda, por refletir acerca de 
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um Exame que vem se popularizando a cada ano. No ano de sua criação o ENEM teve 

cerca de 150 mil participantes. Em 2007, o número de concluintes e egressos do Ensino 

Médio que participaram, voluntariamente, aumentou para cerca de 2,7 milhões. 

 

Portanto, respeitando as limitações características da avaliação em grande escala, o 

estudo visa trazer contribuições para o processo de avaliação textual do ENEM, uma 

vez que serão feitas observações sobre os critérios utilizados e sobre dificuldades 

advindas de sujeitos participantes do processo, possibilitando, assim, (a) o destaque de 

pontos positivos e negativos da Planilha, (b) as principais dificuldades vivenciadas 

pelos avaliadores e (c) abertura para que reflexões futuras sejam realizadas em prol do 

aprimoramento da forma de avaliar textos escritos no ENEM.  

 

Constituem-se como perguntas da pesquisa: qual a concepção de avaliação da produção 

de texto do ENEM? Os avaliadores encontram dificuldades no processo avaliativo? 

Quais?  

 

O estudo está dividido em oito partes. Após esta primeira, dedicada à introdução, tem-se 

o percurso metodológico (segundo capítulo), ou seja, são explicitadas as escolhas feitas 

(tipo de pesquisa, sujeitos participantes, instrumento de coleta de dados, etc.). 

 

No terceiro capítulo, concepções de língua e texto são abordadas primeiramente, para 

que se possa, então, restringir as reflexões teóricas para a escrita. É feito um breve 

resumo sobre a tecnologia ao longo da história e, em seguida, são descritos dois 

modelos de letramento. Além disso, é abordado como a disciplina Língua Portuguesa se 

constitui enquanto área de saber escolarizado para que se possa especificar, em tópico 

subseqüente, o espaço e o tratamento que a escrita recebe na aula de português. 

 

No quarto capítulo, a avaliação é o foco das considerações. A avaliação é discutida e 

conceituada sob duas óticas: a tradicional e a alternativa ou formativa. Além disso, são 

ainda abordados: o conceito de avaliação com intenção formativa (proposto por Hadji, 

2001), e a importância e as limitações da avaliação em larga escala.  Por fim, é feita 

uma relação das duas concepções de avaliação abordadas com a prática de produção 

textual na escola.  
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Ao término do terceiro e quarto capítulos, que se constituem enquanto aparato teórico 

do estudo, são destacadas as concepções norteadoras do estudo. A avaliação enquanto 

atividade reflexiva e questionadora do processo educacional, proporcionando 

redirecionamento de práticas dos envolvidos (aluno, professor, gestão escolar, secretaria 

e ministério); a língua como meio de interação fortemente atrelada a contextos 

(situacionais, sociais, históricos, culturais, etc.); e o texto enquanto um evento 

comunicativo com natureza processual de produção de sentido. 

  

Considerando que a pesquisa enfoca a avaliação da produção escrita no ENEM, o quinto 

capítulo tem por objetivo entender melhor o Exame, isto é, aborda aspectos gerais como 

quais suas finalidades, como se organiza em termos conceituais (eixos norteadores, 

áreas, competências e habilidades) e estruturais (a prova), e como é realizado o processo 

de avaliação da produção textual. 

 

O sexto e sétimo capítulos são destinados à análise. O sexto traz uma discussão sobre 

cada uma das cinco competências (e seus respectivos níveis) que compõem a Planilha 

de Correção da Redação do ENEM. No sétimo capítulo, encontram-se a exposição de 

trechos dos relatos coletados nas entrevistas e os comentários sobre os mesmos. Nele, 

são destacadas as dificuldades que os avaliadores encontram em relação ao processo 

como um todo e, principalmente, sobre a compreensão das competências e seus níveis. 

Na última parte (8), são tecidas as considerações finais. 
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2 – ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A metodologia não pode ser concebida somente enquanto um construto teórico que não 

encontra nem se enfrenta com a prática de pesquisa; em contrapartida, não se dá apenas 

a partir de uma “investigação neutra, isenta, a ser dominada e aplicada indistintamente e 

independente dos pressupostos teóricos que a sustentam” (Minayo, 1998, p.10). Neste 

capítulo, então, serão tecidos comentários referentes ao percurso traçado na pesquisa, ou 

seja, serão mencionadas as escolhas feitas relacionadas: à abordagem de pesquisa; à 

composição do corpus, à seqüência de passos realizados para coleta e tratamento do 

mesmo; e considerações analíticas.  

 

 

2.1 TIPOS DA PESQUISA 

  

Esta pesquisa afasta-se da abordagem científica positivista. A pesquisa positivista pode 

ser caracterizada, de forma breve, através da predominância de estudo quantitativo que 

reconhece o funcionamento do mundo social a partir de leis causais e a ciência como 

atividade objetiva (Minayo, 1998). Mannheim (apud Minayo,1998, p. 34), ao criticar 

essa postura, afirma que “o desprezo pelos elementos qualitativos e a completa restrição 

da vontade não constitui objetividade e sim negação da qualidade essencial do objeto”.   

 

Por outro lado, a sociologia compreensiva “propõe a subjetividade como fundante do 

sentido e defende-a como constitutiva do social” (Minayo, 1998, p.11). De acordo com 

esta vertente, é possível contemplar graus mais densos das relações sociais sem que seja 

necessária a presença de números e variáveis. 

 

Segundo Silverman (1993 apud Marcuschi, 2001b, p.27), o dilema não é escolher a 

perspectiva quantitativa ou qualitativa; o problema é saber o que se pretende investigar 

e, conseqüentemente, quais os melhores caminhos a serem traçados.  

 

Para Minayo (1998, p. 36), a questão da escolha entre método quantitativo ou 

qualitativo em ciências sociais: 
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Aponta para o problema fundamental que é o próprio caráter específico do 

objeto de conhecimento: o ser humano e a sociedade. Este objeto que é sujeito 

se recusa peremptoriamente a se revelar apenas em números ou a se igualar 

com sua própria aparência. 

 

O presente estudo possui caráter qualitativo, uma vez que é feita uma análise de 

conteúdo de cunho interpretativo, possibilitando descrição e explicação minuciosa dos 

dados para, então, ser feita uma discussão. Corroborando, ainda, a autora: “numa busca 

qualitativa, preocupamo-nos menos com a generalização e mais com o aprofundamento 

e abrangência da compreensão de um grupo social” (p. 102).  

 

Em relação ao caráter teórico e formal da pesquisa, a classificação pode ser feita de 

acordo com a de Bulmer (1978 apud Minayo, 1998, p.25). Para o teórico, a 

classificação em pesquisa teórica (“pura”) ou aplicada é obsoleta, pois pesquisas 

teóricas podem ter implicações práticas e pesquisas aplicadas podem trazer 

contribuições teóricas. Então, é proposta pelo autor uma classificação (cf. Minayo, 1998 

ou Bulmer, Social Policy Research,1978) em que o presente estudo pode ser 

enquadrado como uma “pesquisa estratégica”, nos termos de Bulmer, assim 

caracterizada: 

  

• “Baseia-se nas teorias das ciências sociais, mas orienta-se para problemas que 

surgem na sociedade, ainda que não preveja soluções práticas para esses 

problemas”;  

• “Tem a finalidade de lançar luz sobre determinados aspectos da realidade”; 

• “Seus instrumentos são os da pesquisa básica [preocupa-se com o avanço do 

conhecimento através da construção de teorias] tanto em termos teóricos como 

metodológicos, mas sua finalidade é a ação” (apud Minayo, 1998, p.26).  
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2.2 OS DADOS 

 

A fim de discutir sobre a concepção de avaliação da produção de texto do ENEM e 

sobre as dificuldades encontradas pelos avaliadores sobre o processo de avaliação, foi 

coletado o corpus da pesquisa composto por: 

 

• Material proveniente de documento textual público disponível no site do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP): 

Planilha de Critérios de Correção da Redação do ENEM (anexo 1); 

 

• Dados provenientes dos sujeitos participantes: foram realizadas entrevistas com 

09 participantes. 

 

 

2.3 ETAPAS DE COLETA  

 

Em relação a etapas da pesquisa, tem-se: 

 

1. Foram coletados os dados documentais disponíveis no site do INEP e, em seguida, 

feita a análise dos mesmos.  

 

2. Foram escolhidos, aleatoriamente, 09 sujeitos participantes, seguindo o único 

critério de ter vivenciado o processo de correção do ENEM enquanto avaliadores 

dos textos. Considera-se que esse número permita “uma certa reincidência das 

informações, porém não despreza informações ímpares cujo potencial explicativo 

tem que ser levado em conta” (Minayo, 1998, p. 102). 

 

3. Foi realizada, então, uma entrevista semi-estrurada com os sujeitos participantes a 

fim de investigar aspectos como: formação acadêmica, experiência profissional, 

concepções teóricas sobre texto e avaliação, o que pensam sobre os critérios que 

formam a planilha de avaliação de textos ENEM, quais as dificuldades encontradas, 

entres outros. 
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4. Em seguida, o sujeito participante fez a avaliação de um texto seguindo a planilha 

proposta pelo ENEM e fazendo marcações. Vale salientar que os textos com as 

marcações não são o foco do estudo; esses dados serviram para acrescentar, 

aprofundar e exemplificar informações coletadas na entrevista. Segundo Limoeiro1 

(1978 apud Minayo, 1998, p. 89). 

 

O conhecimento se faz a custo de muitas tentativas e da incidência de muitos 

feixes de luz, multiplicando os pontos de vista diferentes. A incidência de um 

único feixe de luz não é suficiente para iluminar um objeto. O resultado dessa 

experiência só pode ser incompleto e imperfeito, dependendo da perspectiva em 

que a luz é irradiada e da sua intensidade. A incidência a partir de outros pontos 

de vista e de outras intensidades luminosas vai dando formas mais definidas ao 

objeto, vai construindo um objeto que lhe é próprio.  

 

 

2.4 SUJEITOS PARTICIPANTES E ENTREVISTA 

 

Os nove sujeitos participantes do estudo foram escolhidos aleatoriamente a partir de 

uma listagem com 60 nomes de avaliadores de Pernambuco que participaram do 

processo de avaliação da produção escrita no ENEM de 2007. Possuem graduação em 

letras e cursos de pós-graduação lato ou stricto sensu em Lingüística, Teoria da 

Literatura e Educação. A maior parte são recém mestres e estudantes de doutorado, e 

trabalham nas variadas esferas da educação: rede pública e/ou privada; Ensino 

Fundamental II, Ensino Médio e/ou Ensino Superior.  

 

O instrumento de coleta de dados escolhido foi a entrevista. Concebida, nesta pesquisa, 

como instrumento fonte de informações que é capaz de fornecer: 

 

Fatos; idéias, crenças, maneiras de pensar; opiniões, sentimentos, maneiras de 

sentir; maneiras de atuar; conduta ou comportamento presente ou futuro; razões 

conscientes ou inconscientes de determinadas crenças, sentimentos, maneiras de 

atuar ou comportamentos (Jahoda, 1951, 152 apud Minayo, 1998, p. 109). 

 

                                                 
1 LIMOEIRO CARDOSO, M. Ideologia de Desenvolvimento. Brasil: JK – JQ. Rio de Janeiro. Ed Paz e 
Terra. 1978. 
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Através da entrevista, pretende-se investigar uma das questões propostas no estudo: 

Como os profissionais que participam do processo enquanto avaliadores se posicionam 

diante do trabalho por eles realizado? Para a realização da mesma, foi feito um roteiro 

(anexo 2) com o propósito de orientar a “conversa com finalidade”, como chamou 

Minayo (1998). O roteiro, então, teve o objetivo de ser um “facilitador de abertura, de 

ampliação e de aprofundamento da comunicação” (Minayo, 1998, p. 99). 

 

Considerando a entrevista como uma situação de interação, procurou-se manter um bom 

envolvimento com o entrevistado; envolvimento este que “em lugar de ser tomado 

como uma falha ou um risco comprometedor da objetividade, é pensado como condição 

de aprofundamento de uma relação intersubjetiva” (Minayo, 1998, p.124). 

 

Assume-se que a inter-relação no ato da entrevista contempla o afetivo, o 

existencial, o contexto do dia-a-dia, as experiências, e a linguagem do senso 

comum, e é condição ‘sine qua non’ do êxito da pesquisa qualitativa (p. 124). 

 

O tipo de entrevista escolhido foi a semi-estruturada que, segundo Honningman2 (apud 

Minayo, 1998), contém perguntas objetivas (estruturadas) e subjetivas (abertas). Neste 

tipo de entrevista, a seqüência dos tópicos discutidos segue uma ordem flexível; é 

“determinada frequentemente pelas próprias preocupações e ênfases que os 

entrevistados dão aos assuntos em pauta” (Minayo, 1998, p. 122). O entrevistador 

possui o importante papel de “introduzir perguntas ou fazer intervenções que visam a 

abrir o campo de explanação do entrevistado ou a aprofundar o nível de informações ou 

opiniões” (Minayo, 1998, p. 122). Na pesquisa, o roteiro serviu como um guia para o 

pesquisador e não como aparato cerceador da fala dos entrevistados. 

 

Cada entrevista durou cerca de 60 minutos. Para a realização da transcrição, foram 

levados em consideração apenas os aspectos tomados como relevantes para os fins deste 

estudo (indicados em quadro localizado nas páginas iniciais).  

 

 

 

 

                                                 
2 HONNINGMAN, J. J. Culture and Personality. New York. Harper. 1954. 
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2.5 CONSIDERAÇÕES ANALÍTICAS 

 

Minayo, ao fazer referência à Bourdieu (1972), afirma que: 

 

O privilégio presente em toda atividade teórica supõe um corte epistemológico 

e um corte social e ambos governam sutilmente essa realidade, portanto, 

qualquer investigador deve colocar em questão os pressupostos inerentes a sua 

qualidade de observador externo que tende a importar para o objeto os 

princípios de sua relação com a realidade, incluindo-se aí suas relevâncias 

(1998, p.10) 

 

Para a autora, a objetividade nas ciências sociais não é realizável, mas a “objetivação” 

(que inclui o rigor no uso dos instrumentos teórico e técnico adequado) sim. Minayo 

afirma que “‘a objetivação’ nos leva a repudiar o discurso ingênuo ou malicioso da 

neutralidade, mas nos diz que é necessário buscar formas de reduzir a incursão 

excessiva dos juízos de valor” (p.35-36). 

 

A partir desses comentários, pode-se afirmar que as observações a serem tecidas sobre 

os dados desta pesquisa serão feitas através de ponto de vista baseado em referencial 

teórico-metodológico desenvolvido ao longo do estudo. 

 

Uma outra observação a ser feita é que através das “conversas” com os avaliadores, 

além da ênfase nas ações positivas que circundam a produção textual no ENEM, alguns 

problemas são destacados. É importante deixar claro que estes não se constituem 

enquanto queixas. Ao mencionar vários aspectos educacionais negativos, Lino Macedo 

diferencia o problema da queixa. Para o autor, problemas devem ser objetos de 

discussão para que possam ser superados através dos trabalhos seguintes: 

 

(...) discutindo estratégias, compartilhando situações comparáveis, planejando 

formas de solução, avaliando o sucesso ou fracasso das iniciativas já tomadas, 

refletindo sobre os fatores que produzem tais dificuldades, lendo um texto ou 

ouvindo uma palestra relacionada ao tema em discussão. Lamentos e queixas 

não são problemas no sentido que queremos aqui valorizar. Uma queixa tem 

“cara” de problema, mas não é um problema. É só uma queixa, algo muito 

desagradável, apenas isso. Existe um problema quando se transforma a queixa 
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em um desafio a ser superado. Às vezes, um bom problema começa com uma 

queixa. Então, o desafio é o de transformá-la em um problema. E isso também é 

problemático! Transformar uma queixa ou dificuldade em problema é sair de 

uma posição em que esses fatores funcionam como adversários ou 

competidores de nossos objetivos para uma posição em que se tornam 

cooperativos e participativos, ou seja, adquiram uma função construtiva 

(BRASIL, 2005, p.16). 

 

O objetivo não é o de apresentar queixas, mas sim problemas que proporcionem 

reflexões.  

 

Para a construção do aparato teórico-metodológico houve tratamento interdisciplinar, 

uma vez que “a realidade se apresenta como uma totalidade que envolve as mais 

diferentes áreas do conhecimento” (Minayo, 1998, 9.27), estando a Lingüística voltada 

para o funcionamento da língua, sendo possível através da análise científica estudar a 

relação ensino-aprendizagem da mesma; enquanto a Pedagogia reflete sobre objetivos e 

gradações referentes às etapas dessa relação (Travaglia, 2004),  

 

Por fim, é relevante afirmar que o estudo insere-se no âmbito da Lingüística Textual e 

da Lingüística Aplicada. Coube à Lingüística Textual as concepções que tomam o texto 

e a construção de sentido como centro de reflexão, e à Lingüística Aplicada, a partir das 

contribuições advindas da Lingüística Textual, o trabalho com práticas relacionadas à 

educação, isto é, o ensino e a avaliação da escrita em língua materna. Além de 

fundamentos e postulados da Lingüística, o estudo utiliza também os da Pedagogia; em 

particular, os trabalhos de Perrenoud (1999), Hadji (2001), entre outros.  
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3 – BASES CONCEITUAIS PARA O ESTUDO 

DA PRODUÇÃO ESCRITA 

 

Neste capítulo, são traçadas as bases conceituais para o estudo da produção textual. 

Inicialmente, diferentes concepções referentes à linguagem, ao texto e ao sujeito são 

destacadas (3.1). Em seguida, o foco recai sobre a escrita. No tópico 3.2, é traçado um 

breve percurso histórico relacionado à tecnologia da escrita, além de serem abordadas 

concepções de letramento. No 3.3, a reflexão sobre a escrita enfoca seu trabalho e a 

inserção deste na escola, isto é, será abordado como a escrita começa a ganhar espaço 

na sala de aula.  Isso é possível, uma vez que a disciplina Língua Portuguesa se constitui 

enquanto área de saber escolarizado e passa por várias transformações, principalmente 

no que se refere à atenção dada aos eixos de ensino: do trabalho predominante com a 

gramática à compreensão e produção de textos orais e escritos e à reflexão lingüística. 

No 3.4, a guisa de fechamento, são destacadas as concepções que norteiam este estudo.    

 

 

3.1 LINGUAGEM, TEXTO E SUJEITO 

 

Antes de refletir sobre a escrita, foco do estudo, faz-se necessário abordar concepções 

mais gerais, que não são menos importantes uma vez que subjazem os trabalhos 

científicos e as práticas de ensino relacionados à língua. Três são as concepções de 

linguagem destacadas, e imbricadas a estas, são abordados os conceitos de texto e de 

sujeito. 

 

A primeira concepção, pertencente aos estudos lingüísticos tradicionais, é a de que a 

linguagem seria a expressão do pensamento. Como conseqüência, tem-se o sujeito 

psicológico, ou seja, o que produz o texto e espera que o leitor/ouvinte ‘capte’ a 

representação mental da mesma forma que foi imaginada, sendo, portanto, o 

responsável pela criação do sentido do texto. Este, por sua vez, constitui-se enquanto 

produto já que o interlocutor ocupa um papel passivo (Koch, 2008). 

 

A segunda concepção entende a linguagem como instrumento de comunicação. “Está 

ligada à teoria da comunicação e vê a língua como um código capaz de transmitir ao 
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receptor certa mensagem” (Geraldi, 2002, p.41). Nesta perspectiva, a emissão comanda 

unilateralmente a recepção. Tem-se mais uma vez a passividade como aspecto central 

ao leitor/ouvinte. O texto, por sua vez, também é um produto. Produto este resultante da 

codificação de um emissor de uma mensagem a ser decodificada pelo receptor. 

 

Vale salientar, ainda, que esta concepção está relacionada à corrente estruturalista. 

 

Selon la célèbre formulation de Sausurre, puisqu’lle este conçou comme um 

systéme homogéne, hiérarqchiment structuré, dont chaque terme n’a de sens 

que par rapport au systéme. L’analyse linguistique va donc se donner pour objet 

cette entité abstrait qu’est la langue, étudié comme um système clos sur lui-

memê et dont la structure  est tênue pour indépendant de la conscience 

individuelle dês sujets (Crestian, 1998, p.32). 

 

A partir dessa escolha, pode-se afirmar que é excluído o que não está relacionado ao 

próprio código lingüístico, ou seja, todos os outros elementos relacionados ao discurso, 

como, por exemplo, o contexto.  

 

O sujeito, nessa linha de pensamento, é assujeitado, isto é,  

 

Não é dono de seu discurso e de sua vontade... Os enunciados não têm origem, 

são em grande parte imemoriais, e os sentidos são conseqüências dos discursos 

a que pertencem, e não do fato de serem ditos por alguém em dada instância da 

enunciação (Koch, 2002, p.14-15). 

 

Como conseqüência, a individualidade acaba sendo abandonada dos estudos da 

linguagem. Para Sausurre, o objeto da lingüística não era a fala (parole), com suas 

manifestações individuais, e sim a língua (langue) enquanto sistema, que seria a parte 

social (mesmo sendo excluídos o processo de produção e o sujeito). 

 

A terceira concepção, adotada neste estudo, é da linguagem como forma de interação. O 

sujeito, diferentemente das outras concepções, ocupam um papel ativo; é concebido 

“como entidade psicossocial”, ou seja, os sujeitos: 
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Reproduzem o social na medida em que participam ativamente da definição da 

situação na qual se acham engajados, e que são atores na atualização das 

imagens e das representações sem as quais a comunicação não poderia existir 

(Koch, 2002, p.15)  

 

Através da interação autor-texto-leitor, o sentido é construído. O texto, por sua vez, é 

tido não como um produto, e sim como: um processo, o próprio lugar da interação em 

que os sujeitos se constroem e são construídos; é um construto histórico e social, 

complexo e multifacetado (Koch, 2008).  

 

Como características de base desta concepção, Crestian (1998) destaca em linhas gerais 

que: 

• As interações verbais são tidas como práticas sociais; 

• A comunicação é considerada como uma atividade cooperativa; 

• Os participantes da interação perdem, então, o status mecanicista de 

receptor/emissor; 

• A construção de sentido se realiza de acordo com o contexto situacional; 

• A interação ocorre através de textos; 

• Esta concepção, enfim, enfatiza o caráter fundamentalmente reflexivo da 

língua. 

 

 

3.2 O ESTUDO DA ESCRITA 

 

Como será observado nos subtópicos seguintes, será discutido, em uma perspectiva 

histórica, como a escrita veio ganhando espaço e, hoje, em nossa sociedade altamente 

letrada, o não domínio é visto como forma de exclusão (3.2.1). Além disso, devido às 

contribuições advindas dos estudos lingüísticos, a forma como a língua e o texto são 

concebidos vêm passando por modificações que podem ser percebidos através das 

propostas de modelos de letramento que vão do simples domínio do código lingüístico 

ao conjunto de práticas sociais (3.2.2).  
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3.2.1 UM POUCO DE HISTÓRIA 

 

As pinturas em cavernas, as gravações em rochas e as talhas na madeira dos pré-

históricos já são formas de expressões precursoras da escrita.  Com a pictografia, se 

faziam necessários inúmeros símbolos e, portanto, apenas um número restrito de 

sentidos concretos podia ser construído. No período histórico, os egípcios antigos 

desenvolveram a escrita hieroglífica, ou seja, logogramas que representavam referentes 

concretos e também abstratos. Os sumérios alcançaram formas mais complexas de 

escrita ao usarem o princípio fonético. Entretanto, a escrita cuneiforme dos sumérios 

requeria pelo menos seiscentos símbolos. De acordo com Goody e Watt (2006),  

 

Quando nós pensamos na limitação de seus meios de comunicação se 

comparados aos nossos, o termo ‘proto-letrado’ ou ‘oligoletrado’ pode ser mais 

descritivo, sugerindo uma restrição do letramento a uma proporção 

relativamente pequena da população total (p. 25-26). 

 

Como pôde ser observado, poucos tinham acesso à escrita.  A ocupação dos escribas 

sumerianos era tida como um “tesouro secreto” que por muito tempo a sociedade letrada 

(não apenas a sumeriana, como várias outras posteriores) teve interesse em manter.  

 

A existência de um grupo de elite, decorrente da dificuldade do sistema de 

escrita, cuja influência continuada dependia da manutenção da ordem social da 

época, precisa ter uma força conservadora poderosa (Goody e Watt, 2006, 

p.28).  

 

O sistema fonético avançou bastante com os fenícios (segundo milênio a.C.). A partir de 

seu silabário, derivaram-se muitos dos alfabetos existentes. O alfabeto apresentou-se, 

então, “como um instrumento muito mais econômico e conveniente para representar 

sons” (Goody e Watt, 2006, p.30). Dentre os grupos sociais em que o alfabeto 

cristalizou-se, podemos citar o grego, que adaptou o sistema apenas consonantal dos 

fenícios e pode ser considerado um dos primeiros grupos letrados (séculos VI e V a.C.). 

Como aspectos característicos ligados à escrita no período clássico, pode-se mencionar 

o fato de a escrita ser contínua, ou seja, não havia espaços entre as palavras, e dos textos 

serem escritos para ser realizada a leitura em voz alta. 
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Além dos avanças relacionados ao sistema simbólico, deve-se, ainda, fazer referência a 

questões tecnológicas. O uso do papiro proporcionou à escrita maior praticidade 

associada ao menor custo. Como afirmam Goody e Watt (2006),  

 

Papiros eram obviamente muito mais baratos do que pergaminhos feitos de 

pele, mais permanente do que tábuas de cera, mais fáceis de manipular do que a 

pedra ou o barro mesopotâmico ou micênico. (p.35). 

 

Mas como a escrita é vista pelas primeiras sociedades letradas? Para Goody e Watt 

(2006), alguns aspectos devem ser considerados: (a) O primeiro relacionado ao 

desenvolvimento da história que passa a ser considerada “um relato documentado e 

analítico do presente e do passado” (Goody e Watt, 2006:45). A distinção entre mito e 

história – que não tinha muita importância para sociedades não-letradas – agora é 

relevante.; (b) O segundo é que a escrita não era concebida de forma autônoma e 

independente. Essa modalidade da língua era utilizada como um apoio à memória 

humana (grande responsável pela transmissão cultural em sociedades não-letradas). Isso 

pode ser percebido através da obra platônica Fedro (274c-275b), em que Sócrates relata 

a Platão a posição do rei Thamus em relação à criação apresentada por Theuth: a escrita. 

“Se os homens aprenderem isso, implantarão o esquecimento em suas almas: eles 

deixarão de exercitar a memória, porque elas confiarão no que está escrito”, diz 

Thamus. Em outra passagem Sócrates afirma: “embora palavras escritas pareçam falar 

com você como se fossem inteligentes, se você perguntar qualquer coisa sobre o que 

dizem, a partir de um desejo a ser instituído, vão falar sempre a mesma coisa”. Para 

Platão, a dialética seria a melhor forma para adquirir conhecimento. 

 

Para Ong (2001), essa reação de Platão à escrita pode ser comparada com a dos que se 

posicionaram contra o computador no século XX ao questionarem aspectos referentes à 

artificialidade. Platão afirmava que a realidade está na mente, e a escrita seria sua 

imitação, ou seja: 

 

A escrita é simplesmente uma coisa, algo a ser manipulado, algo não humano, 

artificial, um produto manufaturado. Nós reconhecemos aqui a mesma acusação 
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que é feita contra os computadores: eles são dispositivos artificiais, estranhos à 

vida humana3 (Ong, 2001, p.319).   

 

Enfim, como se pode perceber, apesar de a escrita ser uma criação relativamente nova 

na história da humanidade, possui grande prestígio social. Segundo Lopes, 

 

O prestígio atribuído à escrita, então, não decorre das suas características 

materiais ou formais, mas do valor social atribuído àqueles que dela se 

apropriam enquanto agentes ou instâncias revestidas e investidas de autoridade 

legitimada culturalmente para determinar os valores que devem ser conferidos a 

esse produto, no mercado em que é posto ao consumo (2006, p.26). 

 

Associado a este prestígio está a idéia de poder. Nem todos tinham acesso à escrita. Ao 

longo da história, seu domínio era apenas privilégio de poucos. “Somente o exercício do 

poder, reservado a uma minoria estrita ao acesso ao mundo da escrita, permitiu a 

façanha da seleção, da distribuição e do controle do discurso escrito, impenetrável para 

o não-convidado” (Geraldi, 1996, p.101).  

 

A escrita, então, é status. Sociedades ágrafas foram consideradas “não-civilizadas” por 

aquelas que dominavam a tecnologia. Devido à importância da escrita nas sociedades 

letradas, vários estudos sobre letramento foram realizados (Street, 1984, 1995; Cook-

Gumperz, 1986; dentre outros). Entretanto, nem todos possuem as mesmas concepções. 

 

 

3.2.2 CONCEPÇÕES DE LETRAMENTO 

 

Dois modelos de letramento foram denominados por Street (1984): o autônomo e o 

ideológico. No modelo autônomo de letramento, a escrita é concebida como neutra, não 

sendo, portanto, considerados aspectos referentes à sociedade. Letramento, pois, é o 

domínio do código lingüístico. A perspectiva adotada neste estudo, a do modelo 

ideológico, por outro lado, concebe letramento como conjunto de práticas sociais 

culturalmente constituídas e socialmente situadas. Portanto, não é restrito à escola e não 

                                                 
3 Writing is simply a thing, something to be manipulated, something inhuman, artificial, a manufactured 
product. We recognize here the same complaint that is made against computers: they are artificial 
contrivances, foreign to human life (Ong, 2001, p.319). 
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deve ser confundido com a alfabetização – aquisição do código escrito. Segundo Lopes, 

a escrita, para esse modelo,  

 

Não pode ser tomada como uma tecnologia neutra porque inevitavelmente está 

vinculada às estruturas de poder que prevalecem na sociedade em que é usada, e 

os usos que se fazem da escrita visam a questionar ou a reforçar valores e 

ideologias configuradas nessas relações de poder (2006, p. 17). 

 

Esta última abordagem de letramento vêm se desenvolvendo a partir da década de 1980 

e pode ser denominada por Novos Estudos do Letramento. Entre inúmeras publicações, 

pode-se mencionar Street (1984; 1995); Cook-Gumperz (1986); Soares (1998); 

Signorini (2001); Barton (2003); Ferreiro (2003). 

 

Street (1995) discute a palavra letramento (literacy) e chama atenção para sua 

pluralização (literacies) como forma de enfatizar os múltiplos usos da escrita em 

práticas sociais. Corroborando essa afirmação, Marcuschi (2001) sugere a observação 

de múltiplos letramentos com base em domínios discursivos, uma vez que “a 

distribuição e os papéis da escrita não são os mesmos em todos os contextos ou 

situações” (p.14). 

 

Para Soares, o conceito de letramento abarca questões que estão além do conceito de 

alfabetização, e é desenvolvido justamente por este último ser insatisfatório. Segundo a 

autora, 

 

Letramento é o estado em que vive o indivíduo que não só sabe ler e escrever, 

mas exerce as práticas sociais de leitura e escrita que circulam na sociedade em 

que vive: sabe ler e lê jornais, revistas, livros; sabe ler e interpretar tabelas, 

quadros, formulários, sua carteira de trabalho, suas contas de água, luz, 

telefone; sabe escrever e escreve cartas, bilhetes, telegramas sem dificuldade, 

sabe preencher um formulário, sabe redigir um ofício, um requerimento. São 

exemplos das práticas mais comuns e cotidianas de leitura e escrita; muitas 

outras poderiam ser citadas (Jornal do Brasil – 26/11/2000).  

 

Soares reforça a idéia de que o processo de letramento ocorre durante toda a vida, a 

partir do nascimento de pessoas que vivem em sociedades letradas, ou seja, que são 
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rodeados de materiais escritos. Ocorre na escola também, mas não é o único local. Nem 

o professor de português, o único responsável, embora tenha responsabilidades 

específicas por ser a escrita objeto de ensino-aprendizagem. 

 

 

3.3 A ESCRITA NA ESCOLA 

 

E como o ensino da escrita passou a fazer parte da escola? Que tratamento foi dado ao 

ensino de produção textual na escola brasileira e como ocorre essa prática atualmente? 

Antes de tecer comentários sobre o ensino de produção textual especificamente (3.3.2), 

é importante mencionar como se deu a criação da disciplina Língua Portuguesa no 

Brasil (3.3.1). 

 

3.3.1 A DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

De acordo com Soares (2002, p. 155), “extrair de uma área de conhecimento uma 

‘disciplina curricular’ é, fundamentalmente, escolarizar esse conhecimento”. A 

escolarização da língua portuguesa é relativamente recente.  Até o final do século XIX, 

o Português como conhecemos hoje, enquanto componente integrante do currículo 

escolar,  não era considerado um saber escolar. Isso porque, como afirma Soares, “três 

línguas conviviam no Brasil Colonial, e a língua portuguesa não era a prevalente” 

(2002, p.157). Além do Português, a língua oficial do país, faziam parte das línguas 

usadas pela sociedade do Brasil Colonial: a Língua Geral, que representava as línguas 

indígenas e possuía maior força comunicativa, isto é, a mais utilizada; e o Latim, usado 

no ensino pelos jesuítas. 

 

O Português era ensinado na escola jesuítica apenas em nível de alfabetização, para em 

seguida o foco ser transferido para o Latim. Segundo Soares (Soares 2002), no sistema 

pedagógico jesuítico “não havia espaço para o ensino do vernáculo”. Dentre os motivos 

pelo qual o Português não se cristalizou como disciplina escolar, Soares menciona o 

fato de que:  

 

Os poucos que se escolarizavam durante todo esse período [séc. XVI a meados 

do XVIII] pertenciam a camadas privilegiadas, cujo interesse e objetivo era 
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seguir o modelo educacional da época, que se fundamentava na aprendizagem 

do latim (2002, p.158). 

 

E complementa afirmando que a língua portuguesa não era predominante no uso social 

até, pelo menos, a reforma pombalina ocorrida em meados do século XVIII que instituía 

o português para uso obrigatório no Brasil, sendo, então, outras línguas 

terminantemente proibidas. A partir de então, acrescentou-se ao ensino, o estudo da 

gramática do português (no século XIX, as gramáticas brasileiras começam a surgir), ao 

lado, ainda, do estudo do Latim e da Retórica. Entretanto, vale salientar que o Português 

servia como instrumento para a aprendizagem do Latim até o momento em que este 

começou a deixar de ser estudado na escola - final do século XIX e início do XX 

(Soares, 2002). 

 

O estudo da língua portuguesa na escola passa ser conhecido através das disciplinas de 

retórica e poética. Um ano após esta inclusão, foi adicionado o estudo da gramática 

Após o término do Império, surge a disciplina “Português”. Entretanto, a única mudança 

ficou restrita ao nome. Na verdade, houve apenas uma junção da retórica, da poética e 

da gramática em uma única denominação. Isso acontece até a década de 1940 porque, 

segundo Soares (2002), os alunos que tinham acesso à escola continuaram a ser os 

mesmos, isto é, os economicamente privilegiados. 

 

Como se pode perceber a partir do exposto sobre a escolarização do português, o 

trabalho com a produção de texto escrito não se fazia muito presente. A gramática 

ocupava um espaço predominante no ensino-aprendizagem da língua, acompanhada da 

retórica e da poética, que foram sofrendo alterações a partir do momento em que seu 

enfoque deixa de ser sobre a arte do falar bem para ser sobre a de escrever bem. Como 

recurso didático, havia as gramáticas e os compêndios - coletânea composta por textos 

de autores consagrados a partir de onde eram feitos estudos de caráter estilísticos. “O 

professor de português era, quase sempre, um estudioso da língua e de sua literatura que 

se dedicava também ao ensino” (Soares, 2002, p.166). É interessante ressaltar, ainda, 

que os cursos de formação de professor só passam a existir na década de 1930. 

 

A partir dos anos 1950, a disciplina Português começa a sofrer alterações. Soares afirma 

que:  
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Isso se dá porque uma progressiva transformação das condições sociais e 

culturais e, sobretudo, das possibilidades de acesso à escola vai exigindo a 

reformulação das funções e dos objetivos dessa instituição, o que acarreta, entre 

outras alterações, mudanças nas disciplinas curriculares (2002, p.166). 

 

Nesse período, a escola passa por um processo de democratização, ou seja, as camadas 

populares passam a ter acesso à escola; os professores são oriundos dos cursos de 

formação (recém-criadas faculdades de filosofia); os livros didáticos passam a trazer as 

aulas prontas para os professores com, além da gramática e dos textos, exercícios 

variados que envolvem o trabalho com interpretação, vocabulário, etc. De acordo com 

Soares,  

 

É então que a gramática e texto, estudo sobre a língua e estudo da língua 

começam a constituir realmente uma disciplina com um conteúdo articulado: 

ora é na gramática que se vão buscar elementos para a compreensão e a 

interpretação do texto, ora é no texto que se vão buscar estruturas lingüísticas 

para a aprendizagem da gramática (2002, p.167). 

 

Entretanto, sabe-se que o trabalho com a gramática era sobressalente se comparado ao 

trabalho com o texto. Para Soares, “esta persistente primazia da gramática talvez se 

explique pela força da tradição que, como disse, vem dos tempos do sistema jesuítico, e 

persistiu do século XVI até as primeiras décadas do século XX” (2002, p.168). 

 

Em 1964, com a instauração do governo militar, a disciplina Português recebe novas 

terminologias: comunicação e expressão; comunicação em língua portuguesa; língua 

portuguesa e literatura brasileira. O enfoque para a comunicação é advindo da 

concepção de língua em que o código é usado pelo aluno que é tido como emissor e 

receptor de mensagens. 

 

No período de redemocratização do país (década de 1980), a disciplina volta a ser 

denominada Português. A lingüística (inserida nos cursos de letras na década de 1960) 

trouxe contribuições ao ensino de língua. O desenvolvimento de estudos pragmáticos, 

da análise do discurso, as teorias da enunciação, contribuíram para a mudança de 
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concepção de língua que não é mais tida como comunicação, e sim como discurso; 

sendo, então, levado em consideração os múltiplos contextos (sócio-histórico, 

situacional, etc.) em que estão inseridos os sujeitos. Essa concepção refletiu no ensino 

de língua, suscitando a discussão em prol de novas práticas pedagógicas. 

 

Como pôde ser percebido, para ser realizada a escolarização da língua portuguesa, em 

princípio, e para as transformações pelas quais a disciplina vem sofrendo, são 

considerados uma gama de fatores. Soares (2002) subdivide-os em dois grupos: (a) os 

externos e (b) os internos. 

 

(a) Que grupos sociais têm acesso à escola? A quem se ensina a língua? 

Que expectativas, interesses, objetivos, têm esses grupos e a sociedade 

como um todo em relação à escola e ao que se deve ensinar e aprender 

nela, a respeito da língua materna? Em que regime político se insere a 

escola e o ensino de língua? Em que estrutura de sistema educacional? 

(p. 175) 

(b) Em que estágio de desenvolvimento encontram-se os conhecimentos 

sobre a língua? Sobre seu ensino? Consequentemente, que aspectos da 

língua são privilegiados? Que concepção se tem da língua e, portanto, 

de seu ensino? Que formação têm os que ensinam a língua? (p.176) 

 

Mas e o ensino da escrita? Se a inclusão do Português é relativamente recente no 

currículo escolar, o trabalho com a produção textual escrita é ainda mais. Como já foi 

mencionado, até a entrada dos estudos de novas vertentes da lingüística na escola 

(Lingüística Textual; Análise do Discurso; Psicolingüística, etc.) a ênfase sempre foi na 

gramática normativa da língua. 

 

 

3.3.2 O TRABALHO COM A PRODUÇÃO ESCRITA 

 

Até meados do século XX, a ênfase na produção textual ocorria basicamente no final do 

período escolar regular. A composição era feita a partir da leitura de autores 

consagrados na literatura e de um título. Os manuais de retórica focavam “a necessidade 

‘vital’ de escrever bem, de acordo com os modos que apregoavam e prescreviam” 
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(Meserani, 1995 apud Buzen, 2006, p.142). Portanto, a heterogeneidade da língua não 

era levada em consideração e se pensava, então, que os alunos seriam produtores de 

textos competentes devido ao fato de adotarem modelos referentes a leituras realizadas. 

 

Ao criticar esta postura, Fiorin afirma que se aprendia através da ‘imitação dos bons 

autores’:  

 

As regras lingüísticas são os usos que eles consagram. Ao mesmo tempo, 

aprende-se a articular o texto seguindo o exemplo desses autores. Lê-se para 

fazer composições que imitem os textos lidos (1999, p.154 apud Buzen, 2006, 

p.143). 

 

Enfim, como se pode observar, a produção de texto estava presente na escola, mas não 

havia estratégias pedagógicas de ensino. 

 

A partir da década de 60, o trabalho com a produção textual passou a sofrer algumas 

alterações. Na década de 70, com a LDB 5692/71, os livros didáticos começaram a 

abordar um ensino mais sistemático da escrita no aspecto textual. Segundo Soares, 

nesse momento, “... trata-se de desenvolver e aperfeiçoar os comportamentos do aluno 

como emissor e recebedor de mensagens...” (2002, p.162). 

 

Em 1977, foi instituído que a prova de redação seria instrumento de seleção obrigatório 

para o acesso ao Ensino Superior. Esperava-se que esse Decreto Federal (nº 79.298 de 

24 de fevereiro) trouxesse repercussão para a escola já que o mau desempenho dos 

alunos em relação à produção textual escrita era justificado pelo fato de os vestibulares 

não dedicarem uma parte para a prova de redação. Como conseqüência, instituiu-se a 

nova disciplina “técnicas de redação” que, embora não tenha sido suficiente para 

solucionar a problemática relacionada à produção textual escrita de alunos na escola, 

impulsionou uma gama de investigações sobre o ensino/aprendizagem da escrita na 

década de 80. 

 

A partir da concepção de texto como “evento comunicativo em que convergem ações 

lingüísticas, sociais e cognitivas” (Beaugrande, apud Koch, 2002); e enquanto espaço 

de produção de sentidos e interação (que envolve conhecimentos partilhados, contexto, 
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propósito, intenções), observa-se uma forte preocupação em considerar aspectos 

relacionados às condições de produção e, consequentemente, em responder uma série de 

perguntas como: Quem escreve o texto? Para quem escreve? Em que situação? Com que 

finalidade? Como o professor deve interagir com o texto do aluno? Como avaliar? O 

que considerar?   

 

O trabalho com a produção de texto na escola ocorreu de forma fragmentada ao ensino 

de Língua Portuguesa. Grande parte dos alunos brasileiros vai à aula de Português - que 

aborda, principalmente, aspectos relacionados ao trabalho com a gramática normativa e 

com a leitura- e à de Redação – em que praticam produção textual.   

 

Segundo Kleiman e Moraes (1999, apud Buzen, 2006), a esse fenômeno dá-se o nome 

de pedagogia da fragmentação que “em vez de favorecer a trans[inter]disciplinaridade, 

fragmenta as próprias disciplinas escolares em pequenos blocos monolíticos” (Buzen, 

2006, p.139-140). Quando a disciplina de Língua Portuguesa já não está divida pela 

escola (gramática, redação, literatura, etc.), alguns professores e/ou livros didáticos 

fazem a separação. Portanto, não é difícil ouvir do docente “hoje faremos aula de 

leitura” ou então “amanhã não posso vir para escola, mas é aula de redação, então vou 

deixar um tema para os alunos”. 

 

O ensino de produção textual, sobretudo no Ensino Médio, está voltado, principalmente, 

para o trabalho com o tipo textual dissertativo (devido à preparação para os exames de 

vestibular). Normalmente encontra-se uma concepção formuláica para um bom texto: 

quatro parágrafos divididos em introdução, desenvolvimento (um parágrafo para prós e 

outro para contras) e conclusão. Para Conceição, “ensina-se e aprende-se a escrever 

redações escolares repletas de repetições de discurso prontos, estereotipados, a partir 

dos quais não se reconhece um sujeito no discurso” (2002, p.45).  

 

O que acontece, então, é que o aluno não concebe a escrita como um ato real de 

interlocução. Segundo Britto, na escola, 

 

A redação é um exercício cujo objetivo é treinar o aluno nas ‘técnicas da 

escritura’, que iriam desde o uso adequado das convenções na escrita 
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(ortografia, concordância, acentuação, pontuação, etc.) até a concatenação 

lógica do texto (coesão textual) (1990, p. 19). 

 

A escrita não é tida como um processo composto por várias etapas. O que se encontra, 

em termos de etapas, é: (a) a imposição de um tema por parte do professor, que não faz 

um trabalho exploratório do assunto; (b) para, em seguida, os alunos produzirem um 

texto com a quantidade de linhas determinadas; (c) o professor avalia o texto, ou seja, 

inicia-se a caça aos erros; (d) e na última etapa, o aluno recebe o texto avaliado e, sem 

fazer ao menos uma leitura, guarda na mochila ou joga no lixo.  

 

Assim como a leitura é encarada como castigo por professores que enviam alunos 

indisciplinados para a biblioteca, o ato de escrever pode ser penoso para o aluno que 

receber, repentinamente, um tema a ser desenvolvido. 

 

Como se observa, não há discussão prévia do tópico a ser escrito, não há pesquisa 

bibliográfica ou de campo, não há planejamento (do professor em relação à atividade de 

escrita e do aluno enquanto produtor de texto), auto-avaliação e refacção textual.  

 

Sobre esta última, Jesus (1998) chamou de “higienização” do texto a pretensão à 

reescrita. Para a autora, muitos consideram a refacção como a etapa em que o texto é 

higienizado, ou seja, a produção é passada a limpo, com a resolução, apenas, de 

problemas ortográficos, de pontuação, etc. Em oposição à “higienização”, a refacção do 

texto ocupa um papel importante em termos de aprendizagem da escrita. Suassuna 

(2004) afirma “que não se trata de ‘pôr na linha o texto desviante’, mas de reestruturá-

lo, dando continuidade ao processo interlocutivo em que ele se insere” (p.144). Destaca 

ainda que o texto reescrito é um novo texto resultante de reflexões discursivas 

importantes para o desenvolvimento do aluno enquanto escritor competente. 

 

Enfim, “a constatação desses equívocos na prática pedagógica de ensino de produção 

textual parece agravar o problema do não-aprendizado da escrita e da conseqüente 

transferência do seu ensino para a série seguinte...” (Conceição, 2002, p.48). Não é 

difícil encontrar alunos em séries avançadas (Ensino Fundamental II e Médio) com 

sérios problemas e dificuldades de escrita.  
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3.4 CONCEPÇÕES ADOTADAS 

 

Baseado, então, nas discussões anteriores, enfatiza-se a postura adotada neste trabalho 

de conceber: a linguagem enquanto processo de interação; a língua como heterogênea e 

situada sócio-historicamente e o texto como: 

 

Unidade lingüística concreta (perceptível pela visão ou audição) que é tomada 

pelos usuários da língua (falante, escritor/ouvinte, leitor), em uma situação de 

interação comunicativa, como uma unidade de sentido e preenchendo uma 

função comunicativa reconhecível e reconhecida, independentemente da sua 

extensão (Koch & Travaglia, 1995, p.09)  

 

Essas concepções norteiam um ensino de língua com base no texto. O foco da aula de 

língua deixa de ser a gramática normativa. Contudo, como salienta Koch (2008, p.189):  

 

É preciso entender bem o que isso significa: 

1) Não quer dizer que a gramática seja inútil e não deva ser ensinada, mas, sim, 

que é possível ensinar a gramática dentro de práticas concretas de linguagem; 

2) Também não significa fazer do texto um simples pretexto para ensinar a 

gramática; 

3) Nem significa que se deva inculcar, na mente dos alunos, complicados 

conceitos lingüísticos recém aprendidos na Universidade; 

4) Significa, sim, levar o aluno a uma reflexão sobre como se produzem 

sentidos na interação por meio da língua, ou seja, por intermédio de textos.  

 

Em relação ao ensino de escrita, de acordo com as concepções adotadas, deve-se 

considerar que é necessário ter uma razão para escrever, ter um interlocutor a escrever e 

ter o que escrever. Acrescenta-se, ainda, que o trabalho com a escrita é processual e, 

portanto, requer planejamento, escritura, revisão e refacção.  

 

Por fim, defende-se que o trabalho com a escrita deve ser realizado na escola (de forma 

sistemática), mas não exclusivamente para a escola, uma vez que é adotada a concepção 

de letramento ideológico que considera as atividades relacionadas à leitura e à escrita 

como práticas sociais. 
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4 – AVALIAÇÃO: CONCEITOS, PERSPECTIVAS E PRÁTICAS 

 

Neste capítulo, serão tecidos comentários sobre a prática da avaliação escolar. As 

diferentes abordagens dadas à mesma ao longo do tempo são concebidas como práticas 

relacionadas a questões ideológicas e que dependem de concepções subjacentes. Por 

isso a avaliação é entendida como ação não-neutra e diretamente atrelada à sociedade 

que a realiza (4.1).  

 

A partir desta conjuntura, são discutidas diferentes visões da avaliação: em uma 

perspectiva que, baseada em estudos anteriores (Méndez, 2002; Hadji, 2001), 

chamamos de tradicional (4.2.1); e outra que chamamos de alternativa ou formativa, e é 

norteadora deste trabalho (4.2.2). É abordado ainda como estas concepções podem ou 

não contribuir para o processo de ensino-aprendizagem e até que ponto colaboram de 

modo efetivo ou se enquadram no plano da intenção (4.2.3). Além disso, são traçadas 

particularidades da avaliação em larga escala, destacando sua importância e limitações 

(4.3) e da avaliação da produção escrita na escola (4.4). Por fim, é destacada a 

concepção norteadora deste estudo e a sua relação com a produção textual (4.5). 

 

 

4.1 AVALIAÇÃO COMO PRÁTICA SOCIAL E ESCOLAR 

 

Ao prepararmos um jantar, pensamos o que será o prato principal: quais ingredientes 

serão usados, quanto tempo gastaremos para preparar, etc. Ao comermos, verificamos o 

tempero e a consistência. Quando vamos ao cinema, lemos as sinopses dos filmes em 

cartaz para fazer uma escolha; durante e após o filme, refletimos se a opção foi a certa 

ou não. Ou seja, planejar e avaliar são atividades que fazem parte do nosso cotidiano. 

Segundo Luckesi (1997, p.165): 

 

Enquanto o planejamento traça previamente os caminhos, a avaliação subsidia 

os redirecionamentos que venham a se fazer necessários no percurso da ação. A 

avaliação é um ato de investigar a qualidade dos resultados intermediários ou 

finais de uma ação, subsidiando sempre sua melhora. 

 

Entretanto, esta concepção não é única. Ao longo dos anos, vários estudos, com 
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diferentes abordagens, com diferentes recursos teórico-metodológicos, foram realizados 

sobre a prática da avaliação. Consequentemente uma vasta gama de terminologias foi 

instituída. 

 

Apesar da variedade de pressupostos, sabe-se que a prática de avaliação não acontece à 

parte dos contextos da sociedade em que é realizada e, por isso, reflete ideologias. 

Independente da concepção, pode-se afirmar que a avaliação não é uma prática neutra. 

De acordo com Suassuna, 

 

Pelo contrário, produz-se numa sociedade historicamente determinada, a partir 

de condições concretas e objetivas, dentro de um quadro de valores que lhe 

conferem justificativas e coerência. A opção por um determinado modelo de 

avaliação tem a ver com certas opções epistemológicas e éticas que 

correspondem a uma certa visão de mundo, conforme objetivos e resultados 

pretendidos (2004, p.98). 

 

A realização de provas, tão comum atualmente, é originada de forma sistemática no 

período correspondente ao século XVI, momento em que a burguesia se firmava 

enquanto classe social. Luckesi afirma que “as pedagogias jesuítica (séc. XVI), 

comeniana (séc. XVII), lassalista (fins do século XVII e inícios do XVIII), são 

expressões das experiências pedagógicas desse período” (Luckesi, 1997, p.169). Vale 

ressaltar que a sociedade burguesa desta época se caracterizava pelo fato de deixar à 

margem parte da população. “A prática [de avaliação] que conhecemos é herdeira dessa 

época" (Luckesi, 1997, p.169). 

 

A avaliação realizada na escola, além de estar ligada a questões ideológicas, serve como 

resposta a certas demandas sociais. A escola precisa, através de seus alunos, mostrar à 

sociedade que está realizando um trabalho. Segundo Luckesi: 

 

A escola recebe o mandato social de educar as novas gerações e, por isso, deve 

responder por esse mandato, obtendo dos seus educandos a manifestação de 

suas condutas aprendidas e desenvolvidas. O histórico escolar de cada 

educando é o testemunho social que a escola dá ao coletivo sobre a qualidade 

do desenvolvimento do educando (Luckesi, 1997, p. 174). 
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À escola cabe expressar, após certas negociações, um julgamento que adquire força de 

lei: a escola tem o poder de declarar quem fracassa e quem tem êxito (Perrenoud,1999, 

p.45). É, principalmente, a partir dessas declarações que os pais acompanham o 

desenvolvimento da aprendizagem de seus filhos; que o conselho de classe decide quem 

precisará de reforço, quem ficará em dependência em determinadas disciplinas ou quem 

será reprovado; em muitas situações (concursos ou seleções) são cobrados os resultados 

e históricos escolares. 

 

Mas o que seriam o êxito e o fracasso escolar? É sabido que esses conceitos são 

relativos (Bersntein, 1985; Perrenoud, 1999)). Passar de ano, por exemplo, com a média 

limite para tal, enquanto professores sugerem uma reprovação, seria êxito? De acordo 

com Perrenoud (1999), existe variação devido às expectativas criadas pelo professor, 

pelo aluno e por seus pais. Os conceitos podem variar, ainda, “conforme a vontade de 

praticar uma ‘pedagogia do êxito’ ou, ao contrário, de acenar constantemente com o 

espectro do fracasso para obrigar a ‘prestar mais atenção em aula’, a ‘trabalhar 

seriamente’, etc.” (p.38).  

 

É importante, então, para estabelecer a presença de êxito (total ou parcial) ou do 

fracasso, que se estabeleçam metas prévias, por exemplo: o professor, em relação ao que 

almeja com suas aulas; o aluno e seus pais, em relação a seus objetivos (passar de ano, 

obter um diploma, etc.). Essas metas levam à ação. Para Luckesi,  

 

Caso não seja precedida e monitorada por um forte e explícito desejo, a ação 

poderá se tornar mecânica e não produzirá os resultados esperados. O desejo 

consciente e explícito coloca as forças necessárias a seu serviço (1997, p.152-

153). 

 

Independente do objetivo da avaliação, ela sempre está presente na dinâmica do ensinar 

e aprender. Muito tempo é dedicado, por exemplo, à avaliação pontual e formal. O 

professor normalmente elabora a prova, conversa com os alunos previamente a seu 

respeito, faz revisão, utiliza uma ou duas aulas para sua realização, corrigi-as em espaço 

e horário extra-classe, devolve aos alunos, discute as questões, tira dúvidas em relação à 

nota e revisa-a. Em relação ao aluno, também há envolvimento, apesar de diferenciado. 

Perrenoud (1999) afirma que “em torno da avaliação se estabelecem competições, 
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estresse, sentimentos de injustiça, temores em relação aos pais, ao futuro, à auto-

imagem” (p.68). Muitos alunos desenvolvem estratégias que giram em torno da 

avaliação: estudam um dia antes, memorizam conceitos-chave e até elaboram esquemas 

de ‘fila’. Sobre as duas primeiras alternativas, Perrenoud assegura que “um aluno que 

não compreendeu nada, não trabalhou antes e nada sabe não pode se tornar um bom 

aluno, mas isso basta, às vezes, para salvar as aparências” (p.69). Sobre a última, afirma 

que o que é levado em consideração é o fato de dar uma resposta correta, independente 

de como se tenha chegado à mesma. 

 

Diante de tais fatos, Perrenoud assegura que: 

 

Todos os professores do mundo sabem que, quando propõem um trabalho, a 

primeira pergunta de seus alunos não é O que isso vai nos trazer? É importante, 

é interessante? Vamos aprender alguma coisa?, mas Vale nota?, sabendo que, 

se a resposta for negativa, eles não julgarão útil despender esforços sobre-

humanos...” (1999, p.69). 

 

E então, pode-se lançar o questionamento: Como despertar o interesse para a construção 

de conhecimentos, quando as ações feitas estão predominantemente relacionadas a notas 

e não à melhor forma de aprender? Não se trata, aqui, de rejeitar a idéia de que a 

avaliação requer muito tempo da aula, até porque ela deveria se fazer presente o tempo 

todo; o que se questiona é que se ensina para que o aluno desenvolva competências que 

utiliza enquanto sujeito inserido em um contexto social ou se aprende para fazer uma 

prova ao término do assunto? 

 

Mais uma vez se destaca a elaboração de metas e de esclarecimento de por quais 

objetivos a avaliação é feita no dia a dia escolar. A esse respeito Luckesi discorre sobre 

as funções da avaliação:  

 

Importa ter presente que ela permite o julgamento e a conseqüente 

classificação, mas essa não é a sua função constitutiva. É importante estar 

atento à sua função ontológica (constitutiva), que é de diagnóstico, e, por isso 

mesmo, a avaliação cria base para a tomada de decisão, que é o meio de 

encaminhar os atos subseqüentes, na perspectiva da busca de maior 

satisfatoriedade nos resultados (1997, p. 175). 
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Para Perrenoud (1999), é importante também refletir como os conteúdos trabalhados 

podem ser avaliados de modo que não se tenha a avaliação como um momento de 

ruptura em termos de exigências. Segundo o autor, essa correspondência pode se tornar 

uma perversão a partir do momento em que o ensino é determinado apenas como uma 

preparação para o exame a ser realizado posteriormente. Acrescenta, ainda, que: 

  

As atividades de aprendizagem assemelham-se ao exercício, ao treinamento 

intensivo, no sentido em que o praticam certos esportistas que fazem e refazem 

os exercícios sobre os quais serão julgados no dia da competição. Essa forma de 

correspondência dá um peso desmesurado ao exercício escolar escrito. É por 

essa razão que, na maioria das aulas, os exercícios propostos nas provas escritas 

assemelham-se, como duas gotas d'água, ao trabalho escolar cotidiano. A única 

diferença é que este último não é avaliado, que ‘não conta’, ao passo que no 

momento da avaliação introduz-se um pouco mais de cerimônia, de estresse e 

de eqüidade formal (p. 72). 

 

 

4.2 PRINCIPAIS PERSPECTIVAS NO ESTUDO DA AVALIAÇÃO 

 

De acordo com Méndez (2002), é possível afirmar que a avaliação pode ser considerada 

sob duas óticas: (1) a que a concebe à luz do positivismo, avaliação tradicional: e (2) a 

que se baseia no fato de que a construção do conhecimento tem caráter sócio-histórico, 

avaliação alternativa.Os próximos subtópicos abordam essas duas perspectivas, além 

da destacar a avaliação com a intenção formativa. 

 

 

4.2.1 AVALIAÇÃO TRADICIONAL 

 

Na primeira perspectiva, em que se enquadra a Pedagogia por objetivos, temos o 

conhecimento reduzido a uma lista de objetivos empiricamente observáveis. Essa 

abordagem baseia-se "nos valores de controle, certeza, eficácia, precisão, custo-

benefício, previsibilidade, padronização e rapidez" (Norris, 1990 apud Méndez, 2002, 

p.30). Logo, o avaliador é o único produtor de conhecimento, sendo, então, os avaliados 
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apenas seus consumidores. Pode-se perceber que essa seria uma visão instrumental do 

conhecimento, em que se tem um ser que é sábio e um receptor passivo. 

 

Foi nesse contexto que surgiram os testes que tinham por finalidade mensurar o 

conhecimento do indivíduo. Binet e Simon foram alguns dos precursores ao 

desenvolverem em seu texto Mélhodes nouvelles pour le diagnostic dum niveau 

intellectuel des anormauz (1905) a Escala de Binet-Simon com a finalidade de ajudar 

àqueles que demonstrassem maiores dificuldades de aprendizagem. 

 

Na mesma linha, têm-se os trabalhos de Thorndike (1921), Tyler (1949), entre outros, 

com ênfase na racionalidade técnica, que contribuíram para que a avaliação acabasse se 

tornando um instrumento de exclusão ao longo do processo de escolarização. Para 

Luckesi (1997), a avaliação “teve agregado a si um significado de poder que decide 

sobre a vida do educando e não um meio de auxiliá-lo ao crescimento” (p. 166), ou seja, 

uma prática eletiva a favor do processo de exclusão. Ela deixa de contribuir para os 

alunos, que é seu objetivo teórico principal (não havia ênfase no reflexo oferecido pela 

avaliação para o redirecionamento da prática docente), e passa a ser uma prática 

ameaçadora e seletiva. 

 

O instrumento de avaliação mais utilizado (quando não o único), de acordo com essa 

concepção, é o exame. Ao justificar as limitações da realização do mesmo, Méndez 

(2002) afirma que: 

  

O exame não é o momento propício para a dúvida, o erro, o mal-entendido ou, 

inclusive, a distração ou a ignorância, uma vez que o erro é penalizado sem 

maiores considerações. O tempo do exame é tempo apenas de expressar 

verdades absolutas, verdades conclusivas, que não admitem réplica, sendo 

apenas valores absolutos que, na maioria dos casos, só persistem e servem no 

imediatismo da sala de aula ( p. 103). 

 

Diferentemente de como postulou Piaget (1979), aprender não pressupõe o erro. E 

como conseqüência do exame: as notas. Possibilitadoras de “pequenas hierarquias de 

excelência” (Perrenoud, 1999). Pequenas porque elas apenas “prefiguram a hierarquia 

final”, pois não são levadas em consideração de forma isolada. O que acontece é a 
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junção para cálculo de uma média, mascarando assim as reais dificuldades do aluno. O 

aprendiz, por exemplo, que tira dez no primeiro exame de matemática, relacionado à 

unidade de adição, e quatro no segundo, sobre subtração, fica com a média sete. Essa 

nota, na maior parte das escolas brasileiras, caracteriza o êxito; entretanto, fica evidente 

que o aluno, neste caso, não apresenta bom rendimento no que se refere à aprendizagem 

da subtração.  

 

Segundo Perrenoud (1999, p. 12), “os examinadores criam variações que se referem 

mais à escala e ao princípio da classificação do que às variações significativas entre os 

conhecimentos ou as competências de uns e outros”. São criadas normas de excelência 

baseadas principalmente em comparações com um aluno modelo, aquele que tira as 

maiores notas.  

 

Tirar uma boa nota significa principalmente atingir o objetivo de passar de ano para os 

alunos e seus pais; enquanto a nota baixa simboliza um aviso de que esta meta pode não 

ser alcançada, por isso serve para que estes possam fazer uma intervenção “antes que 

seja tarde demais”. Para o professor, a nota serve como um meio de controle de várias 

situações corriqueiras no dia a dia da sala de aula: “manutenção da ordem, 

estabelecimento de um clima favorável ao trabalho, progressão no programa, 

mobilização em vista de um exame ou de uma prova comum, início com notas severas, 

pouco a pouco elevadas durante o ano, para ‘manter a pressão’” (Perrenoud, 1999, p. 

33). 

 

Em suma, a concepção tradicional de avaliação é normalmente associada a palavras 

como: punição, castigo, temor, ameaça, autoritarismo, burocracia. É feita considerando 

aspectos principalmente quantitativos, tratando o objeto de avaliação como um produto, 

sendo percebida por educadores como momento distinto da ação de educar e, portanto, 

não relacionado à educação (Hoffmann, 1998).  

 

 

4.2.2 AVALIAÇÃO ALTERNATIVA OU FORMATIVA 

 

Por outro lado, a perspectiva que concebe o conhecimento como construção sócio-

histórica, em que se pode enquadrar a Pedagogia crítica, oferece uma visão de 
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educação situada, em que se concretiza a compreensão baseada na racionalidade 

prática e crítica. 

 

A partir dessa vertente, a “avaliação alternativa” é o meio pelo qual: 

 

Podemos chegar a descobrir a qualidade do aprendido e a qualidade do modo 

pelo qual o aluno aprende, as dificuldades que encontra e a natureza das 

mesmas, a profundidade e a consistência do aprendido, bem como a capacidade 

geradora para novas aprendizagens (Méndez, 2002, p. 36). 

 

Dentre os pesquisadores que trouxeram contribuições através de estudos que enfocam a 

avaliação nesta linha, pode-se citar: Luckesi (1997), Hoffmann (1998), Perrenoud 

(1999), Hadji (2001) e Méndez (2002). 

 

Nesta perspectiva, os exames são importantes, mas não devem ser a única forma de 

avaliar. A avaliação deve ser da aplicação de testes criteriosos à observação in loco dos 

processos intelectuais do aluno (Perrenoud, 1999). No livro “Na vida dez, na escola 

zero” (Carraher et al, 1995), por exemplo, é discutido o fato de alunos que apresentam 

dificuldades matemáticas na escola, mas demonstram raciocínio lógico-matemático em 

situações cotidianas extra-escolar. 

 

Os testes, muitas vezes, servem mais para classificar alunos (hierarquizá-los) do que 

para realmente identificar, através de seus erros, quais seus problemas de 

aprendizagem. Segundo Perrenoud (1999), ao considerar esta postura, não se obtém a 

informação de como “se operam a aprendizagem e a construção dos conhecimentos na 

mente de cada aluno, ela sanciona seus erros sem buscar os meios para compreendê-los 

e para trabalhá-los” (p.15). Para ilustrar, utiliza a metáfora da relação médico-paciente, 

ou seja, os médicos ao fazerem avaliação de seus pacientes não a faz para enquadrá-los 

em uma escala do menos ao mais doente, nem tampouco realiza tratamento coletivo ao 

observar que as enfermidades são diferentes.  

 

O diagnóstico feito através da avaliação só terá utilidade se servir para a provocação de 

ações de intervenção, seja para reorientar as técnicas de ensino (pelo professor), as 

estratégias de aprender a aprender (pelo aluno), ou então trazer implicações que 
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fundamentem uma reforma (pela gestão).  

 

Ao contrapor essas duas concepções, Perrenoud (1999) afirma: 

 

A questão não é somente retardar e atenuar a seleção. A avaliação tradicional, 

não satisfeita em criar fracasso, empobrece as aprendizagens e induz, nos 

professores, didáticas conservadoras e, nos alunos, estratégias utilitaristas. A 

avaliação formativa participa da questão global da pedagogia, da centralização 

sobre o aprendiz, da mutação da profissão de professor: outrora dispensados de 

aulas e lições, o professor se torna o criador de situações de aprendizagem 

‘portadoras de sentido e de regulação’ (p. 18). 

 

Sob a ótica da avaliação formativa, não há evidência em taxar o bom e o mau aluno. 

Trabalha-se para agir com seus resultados em prol do desenvolvimento de 

competências ainda não atingidas. Esse objetivo é claro e, portanto, não há destaque 

para a comparação, e sim metas bem definidas. Para Perrenoud (1999), “soltando as 

amarras da avaliação tradicional, facilita-se a transformação das práticas de ensino em 

pedagogias mais abertas, ativas, individualizadas” (p.66). Acrescenta o autor que as 

práticas de avaliação tradicional, presentes ainda em muitas escolas, se caracterizam 

como obstáculos à inovação pedagógica, e elenca sete razões para isso: 

 

1. Professores e alunos focalizam muita energia em torno da avaliação (testes) 

em detrimento da indicação de transformações que esta pode direcionar. 

2. O sistema tradicional de avaliação favorece uma relação utilitarista com o 

saber, ou seja, estuda-se em função de tirar boas notas, passar de ano, etc. 

3. A cooperação entre aluno-professor é pouco presente, pois é enfatizada a 

relação de força, ou seja, a avaliação usada como forma de ameaça e 

chantagem. 

4. O trabalho com a avaliação quantitativa e padronizada requerida pelas 

instituições contribuem para uma transposição didática conservadora. 

5. A avaliação retoma atividades previamente desenvolvidas colaborando para o 

desenvolvimento apenas de processos mnemônicos. 

6. Por valorizar a medida, a avaliação tradicional impulsiona os professores a 

privilegiar os conhecimentos isoláveis e cifráveis às competências de alto 
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nível (ex: raciocínio). 

7. Embora preze pela exatidão, a avaliação tradicional torna-se arbitrária, sendo 

difícil obter unanimidade em uma equipe, principalmente se não houver 

clareza do quê e para quê se avalia.  

 

A avaliação alternativa enfatiza o processo de aprendizagem; ao realizá-la, o aluno 

reflete e se questiona. Ao invés de exercícios repetitivos são privilegiados: o 

desenvolvimento de criatividade, senso crítico, formas de interação, imaginação, etc.  

 

Em suma, em oposição à visão tradicional de avaliação, esta perspectiva 

(construtivista/sócio-interacionista, conforme denomina Hoffmann, 1998) concebe a 

avaliação como um processo, “uma reflexão permanente do educador sobre sua 

realidade, e acompanhamento, passo a passo, do educando, na sua trajetória de 

construção do conhecimento” (Hoffmann, 1998, p.18). Portanto, deixa de ser um 

momento final, para “se transformar na busca incessante de compreensão das 

dificuldades do educando e na dinamização de novas oportunidades de conhecimento” 

(Hoffmann, 1998, p.21). 

 

Como síntese dessas duas perspectivas da avaliação, tem-se o quadro seguinte adaptado 

de Méndez (2002). 

 

Avaliação Tradicional 

(A partir da racionalidade técnica) 

Avaliação Alternativa 

(A partir da racionalidade prática) 

Somativa Formativa 

Terminal Processual 

Heteroaviliação, individual Participada, compartilhada 

Interesse pela generalização Interesse pelo singular 

Medida do rendimento escolar Avaliação da aprendizagem 

O exame constitui a fonte de informação Coleta de informações por diferentes 

meios 

Critérios implícitos Explicitação de critérios 

Orientada aos resultados Guiada pelos princípios curriculares 
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Prestação de contas, controle externo Responsabilidades e autonomia docente 

assumidas 

Objetividade com fim em si mesma Subjetividade reconhecida 

Ocupa espaço e tempo à parte Integrada em tarefas de aprendizagem 

 

4.2.3 AVALIAÇÃO COM INTENÇÃO FORMATIVA 

 

A partir do tópico anterior, pode-se perceber que existem posturas diferenciadas em 

relação à prática avaliativa. A escolha por uma perspectiva ou outra é altamente 

ideológica e, como exposto, está atrelada a momentos sócio-históricos (Méndez, 2002). 

 

Atualmente, após vários estudos, há uma tendência pela realização da avaliação 

alternativa, também denominada formativa (Scriven, 1967 apud Hadji, 2001). Segundo 

Luckesi (1997), 

 

É importante que tanto a prática educativa como a avaliação sejam conduzidas 

com um determinado rigor científico e técnico. A ciência pedagógica, hoje, está 

suficientemente amadurecida para oferecer subsídios à condução de uma prática 

educativa capaz de levar à construção de resultados significativos da 

aprendizagem que se manifestem em prol do desenvolvimento do educando 

(p.100). 

 

Entretanto, Hadji (2001) afirma que o que acontece em grande parte é a tentativa de 

colocar em prática uma forma de avaliar que parte de uma utopia promissora, isto é, “se 

refere mais ao modelo ideal que à realidade cotidiana” (p.10). A essa tentativa o autor 

denomina como avaliação com intenção formativa. 

 

Isso não significa que a avaliação formativa não é possível. De acordo com Hadji, deve-

se trabalhar para avançar nessa direção através do progresso: “(...) no conhecimento do 

que é avaliação e no desenvolvimento de sua variabilidade didática por meio de busca 

de pistas para uma remediação oportuna” (2001, p.25). 

 

Ao realizar estudos sobre a prática pedagógica com professores de escolas públicas em 

São Paulo, Libâneo (1982) pôde concluir que a avaliação foi uma das áreas mais difíceis 
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de sofrerem alterações basilares. Segundo o autor, o professor apresenta-se bastante 

resistente em relação à mudança de concepção de avaliação, e isso ocorre devido à 

junção de vários fatores como, por exemplo, a formação inicial, o sistema de ensino, a 

cobrança de pais, etc. Essa resistência ainda se faz presente atualmente por parte de uns. 

 

Vale ressaltar, entretanto, a importância dos cursos de formação continuada (como os 

promovidos pelo CEEL - Centro de Estudos em Educação e Linguagem) e mudanças 

em sistemas de ensino (como a inclusão de ciclos por algumas redes municipais) que 

objetivam a melhoria da prática pedagógica. 

 

Para Perrenoud (1999), 

 

Nada se transforma de um dia para o outro no mundo escolar, que a inércia é 

por demais forte nas estruturas, nos textos e sobretudo nas mentes, para que 

uma nova idéia possa se impor rapidamente. O século que está terminando 

demonstrou a força da inércia do sistema para além dos discursos reformistas 

(p. 10). 

 

Acrescenta ainda que razões como políticas indecisas contribuem para que perspectivas 

que vão de encontro a desigualdades se esbarrem em diversos obstáculos como: o 

número de alunos por turma, o horário escolar, além da “sobrecarga dos programas e a 

concepção dos meios de ensino e das didáticas que quase não privilegiam a 

diferenciação” (p.16). Luckesi (1997) não menciona política indecisa, e sim políticas 

compatíveis com a sociedade burguesa. Para o autor, a função da avaliação é questionar 

essa sociedade; e isso não é feito quando se utiliza apenas provas como forma de 

avaliação. Como foi discutido no subtópico sobre avaliação tradicional, o uso de provas 

e exames como instrumentos exclusivos de avaliação podem colaborar com processos 

de exclusão. 

 

Apesar da lógica de seleção ter ocupado papel de destaque durante muitas décadas, a 

lógica formativa vem ganhando espaço, principalmente devido à democratização do 

ensino. Atualmente, encontra-se, normalmente ao mesmo tempo, a presença dessas duas 

lógicas, o que leva Perrenoud a afirmar que elas coexistem e que estão mais 

equilibradas, e concluir que ninguém sabe para que lado penderá a balança futuramente, 
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uma vez que, em sua opinião, ainda não é o momento de tirar conclusões (1999, p. 18).  

 

Enquanto não se alcança a utópica avaliação formativa, trabalha-se com sua intenção. 

Neste aspecto, pode-se afirmar que Perrenoud (1999) e Hadji (2001) estão em 

consonância. A definição de avaliação formativa que Perrenoud propõe e considera 

como ampliada é de que é formativa “toda prática de avaliação contínua que pretenda 

contribuir para melhorar as aprendizagens em curso” (p. 78). Pode-se afirmar que essa 

definição é semelhante à de avaliação com intenção formativa de Hadji, já que aquele 

considera que “essa ampliação autoriza a dar conta das práticas correntes de avaliação 

contínua sob o ângulo de sua contribuição almejada ou efetiva para a regulação das 

aprendizagens durante o ano escolar” [grifo nosso] (p.78). 

 

A intenção torna-se importante uma vez que vai de encontro à idéia de que práticas 

formativas estejam apenas restritas a escolas experimentais. Perrenoud afirma que o 

‘ideal’ não está ainda bem definido, mas enquanto isso: 

 

Mesmo nos sistemas escolares tradicionais, certos estabelecimentos, certas 

equipes pedagógicas, até mesmo certos professores isolados, seduzidos pelas 

pedagogias diferenciadas, tentam aplicá-las à sua escola e com os meios que 

têm, sem pedir nada para ninguém, compondo com as restrições do sistema 

(p.78). 

 

E por que nem sempre conseguem sucesso no processo avaliativo, ou seja, efetivar 

regulações e intervenções eficazes? Para Perrenoud, não se deve esquecer que se trata 

de seres humanos passíveis de interpretações ambíguas e com suas limitações 

específicas devido a diversos fatores como: 

• quantidade, confiabilidade, pertinência das informações coletadas 

por um professor, por mais motivado, formado e instrumentado que 

seja; 

• rapidez, segurança, coerência, imparcialidade no processamento 

dessas informações no nível da interpretação e da decisão; 

• coerência, continuidade, adequação das intervenções que ele espera 

serem reguladoras; 
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• assimilação pelos alunos do feedback, das informações, questões e 

sugestões que recebem (1999, p.80).  

 

A intenção de fazer com que a avaliação seja formativa é um grande passo para o 

distanciamento de modelos tradicionais, mesmo encontrando-se limitações e alguns 

obstáculos (além dos mencionados: quantidade de alunos em sala, período escolar, etc.), 

como: (a) a falta de clareza do que se quer regular.  

 

Se o professor não tem exatamente em mente os domínios específicos visados, 

intervirá sobretudo para manter o aluno na tarefa ou para ajudá-lo a realizá-la, 

intervenções que não garantem absolutamente uma regulação das 

aprendizagens” (Perrenoud, 1999, p. 80). 

 

O fato é que o professor não lança mão de estratégias para explorar o currículo real, que 

por sua vez é mais flexível que o formal, se atendo a transmissão de conteúdos 

padronizados em detrimento da construção do saber. (b) Outro obstáculo está 

relacionado à dificuldade em entender os mecanismos de aprendizagem utilizados por 

cada aluno. Por isso há certa globalização daquilo que pode ser observável. (c) A falta 

de tempo, devido à quantidade de ações que o professor lida em sua prática docente, 

também contribui ao impedimento de regulações eficazes. Esse fator pode acarretar no 

não encerramento de processos avaliativos bem-iniciados. (d) Um último obstáculo, 

seria a prioridade que é dada à realização das atividades, isto é, o aluno deve terminar 

suas tarefas, participar dos trabalhos em grupo. A regulação, então, muitas vezes se 

restringe à quantidade e progressão dos exercícios, esquecendo-se de questões relativas 

ao ensino-aprendizagem que subjazem a práticas pedagógicas (Perrenoud, 1999). 

 

 

4.3 AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA 

 

Após a discussão sobre as principais abordagens da avaliação educacional, faz-se 

relevante para este estudo tecer comentários sobre a avaliação em larga escala uma vez 

que se trata do ENEM, exame que se caracteriza como tal. 
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Duas grandes finalidades da avaliação em larga escala são: (1) selecionar, como é feito 

nos vestibulares e concursos, (2) e identificar a real situação dos sistemas de ensino 

através da aprendizagem do aluno. Em relação à primeira, pode-se afirmar que a 

proposta é classificar os candidatos, e assim hierarquizá-los. Segundo Vianna (2003), é 

feita: 

 

Uma única avaliação, realizada por meio de um único instrumento voltado 

apenas para conhecimentos e algumas poucas capacidades, consegue reduzir a 

grande massa de sujeitos a um nível razoável, em termos econômicos, tendo em 

vista os custos operacionais das avaliações em larga escala (p.49). 

  

Para o autor, então, a avaliação é feita para medir, não havendo preocupação com o 

processo de ensino-aprendizagem. Para evitar a situação de estresse do vestibular, em 

que os candidatos respondem inúmeras questões referentes a conteúdos abordados ao 

longo do Ensino Médio, pensou-se na alternativa do vestibular seriado. A medida não é 

muito diferente, pois ao invés de um momento de preocupação para aqueles que 

almejam o acesso ao ensino superior, tem-se três, um ao termino de cada ano do EM. 

Sem contar que a formação muitas vezes deixa de enfocar a formação do cidadão para 

ser a preparação para o vestibular.  

 

A segunda finalidade é bastante complexa. Avaliar os sistemas de ensino, no geral, e as 

escolas, as IES, os professores, os recursos teórico-metodológicos que guiam o ensino, 

em particular, é uma tendência que vêm sendo desenvolvida em vários países. No 

Brasil, pode-se citar, por exemplo, a partir da década de 1990, a criação do SAEB, 

Sistema de Avaliação da Educação Básica; do ENEM, Exame Nacional do Ensino 

Médio; do ENC, Exame Nacional de Cursos, conhecido por Provão – hoje ENADE – 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, avaliando o Ensino Superior. Além de 

exames criados mais recentemente como a Prova Brasil, que avalia apenas estudantes de 

ensino fundamental de 4ª e 8ª séries e o Encceja, Exame Nacional para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos. 

 

 Vianna (2003), ao citar Kellaghan (2001), afirma que as razões para estes tipos de 

avaliações são inúmeras “destacando-se, inicialmente, como uma de suas prioridades, a 

identificação de problemas de aprendizagem, com o fito evidente de imediata superação 
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do quadro apresentado” (p.45). Entretanto, isso nem sempre ocorre. Será que após os 

resultados são sempre criadas políticas para redirecionamento de práticas? Será que os 

relatórios produzidos são acessíveis aos professores? Será que as IES privadas não 

desvirtuam suas práticas para se preparar para uma avaliação e depois usar o resultado 

como estratégia de marketing? Até que ponto os resultados indicam a real situação da 

educação no país? 

 

Os alunos respondem a questões que não foram elaboradas especificamente para o 

grupo a que pertencem, e sim para uma totalidade de alunos de realidades distintas, pelo 

menos no Brasil, país de vasta dimensão territorial e de grandes variações sócio-

econômico-culturais. Para Vianna (2003), 

 

É necessária uma reflexão sobre as avaliações ora operacionalizadas nos 

vários níveis do nosso sistema educacional, especialmente avaliações em 

larga escala, abrangendo a diversidade da nossa geografia multicultural, 

avaliações estas de natureza amostral e supostamente consideradas 

representativas em termos estatísticos (p.43). 

 

Na visão do autor, não se pode trabalhar com as estatísticas advindas dos resultados 

fazendo comparações e generalizações ingênuas. É preciso considerar as diversidades 

mencionadas uma vez que são essenciais na “constituição de escores compósitos com 

valores agregados que traduziriam a maior ou menor influência da escola no 

desempenho educacional dos estudantes avaliados” (p.47). Por isso Vianna acredita que 

comparar um aluno de região de baixo índice social, de economia essencialmente 

extrativista, com um aluno que pertence a um local de economia quase de primeiro 

mundo não colaboraria para a efetivação de resultados. Para ilustrar o que afirma, 

exemplifica com a seguinte situação: 

 

Quando ouvimos alguém dizer, por exemplo, que o desempenho de um aluno 

da 3ª série do ensino médio no vale do Gurupi corresponde ao desempenho de 

um aluno de 8ª série do ensino fundamental do vale do Itajaí, acreditamos que a 

comparação se faça simplesmente pelo hábito de comparar, pois dessa 

comparação nada efetivamente resulta, salvo maliciosos comentários de alguns 

segmentos da mídia, tendo em vista suas implicações (p.65). 
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Além das diversidades sócio-econômicas, Vianna (2003, p.65) destaca que é necessário 

entender “as características dos sistemas educacionais em diferentes regiões, a natureza 

dos currículos, a formação e experiência do corpo docente”. 

 

Não se pretende aqui afirmar que a avaliação em larga escala não seja importante e 

válida para a busca de melhorias educacionais, uma vez que se entende que a avaliação 

educacional: 

 

Não apenas disponibiliza informações a respeito da qualidade do ensino [...], 

mas influencia fortemente na revisão e consolidação de propostas curriculares, 

a ponto de a formação continuada e de as práticas pedagógicas dos professores 

passarem a ser também (embora não apenas) orientadas por essas definições (B. 

Marcuschi, 2006b, p.59-60).  

 

De acordo com Vianna, 

 

A avaliação educacional, especialmente a partir dos anos 90, passou a ser 

usada, no contexto brasileiro, em diferentes níveis administrativos, como 

tentativa de encontrar um caminho para a solução de alguns problemas 

educacionais mais prementes, esperando, possivelmente, que os processos 

avaliativos determinariam, entre outros resultados, a elevação dos padrões de 

desempenho, caso fossem conduzidos com o uso de tecnologias testadas na sua 

eficiência em outras experiências semelhantes, realizadas em diversos países 

(2003, p.43). 

 

A busca pelo progresso no país existe. Mas a avaliação em larga escala não é a solução, 

e sim o primeiro passo. Vale destacar que a mesma possui certas limitações que não se 

pode deixar de levar em consideração. Em relação à aprendizagem, por exemplo, não é 

possível realizar uma avaliação conclusiva da situação de um aluno sem a observação e 

acompanhamento de seus avanços.  

 

A motivação seria outro aspecto importante para os processos de avaliação em larga 

escala. Normalmente há a imposição para a participação, ou seja, os alunos e os 

professores são informados que passarão por processo avaliativo. Outro problema, 



 

 57 
 

segundo Vianna, é que a avaliação com foco no sistema de ensino, na instituição, etc. é 

repetitiva:  

 

No sentido de que, ao longo de vários semestres, os alunos fazem avaliações 

internas e externas, sendo que destas últimas não conhecem os resultados de 

seus desempenhos e das primeiras têm apenas um escore ou nota sem qualquer 

tipo de feedback que lhes possa servir de orientação (2003, p.46). 

 

Um exemplo de resistência à avaliação em larga escala pôde ser percebido no país 

quando o MEC instituiu o provão (ENC). Ocasião em que muitos alunos boicotaram o 

exame (por diversos motivos) apenas marcando presença e não realizando a prova. As 

estatísticas, portanto, podem ser comprometidas. Outro exemplo de comprometimento 

do avaliado é relacionado à produção textual no ENEM. Em estudo anterior (Luna, 

2007b), percebeu-se que muitos participantes não fazem a prova de redação ou realizam 

sem maiores comprometimento, pois a nota não é considerada no vestibular da UFPE. 

Segundo Vianna, 

 

As avaliações perdem o seu significado, ainda que aos dados, resultantes de 

comportamentos inteiramente descompromissados, sejam aplicados 

procedimentos estatísticos complexos, que, por sua vez, geram todo um 

filosofar supostamente baseado em elementos considerados científicos e levam 

a decisões de repercussão, criando-se, assim, idéias falaciosas em grande parte 

da sociedade, que, apesar de tudo, passa a acreditar nas conclusões 

estabelecidas como se verdades absolutas fossem (2003, p.46). 

 

Uma outra questão está relacionada a “o quê” e “como” avaliar. Um fato que deve ser 

refletido é que essas avaliações em larga escala “acabam por influenciar na definição do 

perfil do aluno pretendido” (B. Marcuschi, 2006b, p.59). Será que as competências a 

que se propõem os diversos níveis da educação são efetivamente avaliadas? B. 

Marcuschi, em estudo anterior, ao analisar questões objetivas do SAEB e do ENEM 

relacionadas à leitura destacou que: 

 

Embora as duas avaliações tragam informações valiosas sobre algumas das 

competências de leitura que o aluno domina (ou não), ao mesmo tempo deixam 

de lado outras competências relevantes para o exercício das práticas de 
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letramento no mundo contemporâneo e que devem ser ensinadas e aprendidas 

no EM, tais como a capacidade de reagir a vários estímulos simultâneos, 

organizando-os em função de um objetivo; a capacidade de reunir dados 

disponíveis em fontes distintas, articulando-os para uma tomada de decisão; a 

capacidade de filtrar, dentre muitas, a informação necessária ao 

equacionamento de um determinado problema [...] (2006, p.81-82) 

 

Uma última consideração a ser feita é relacionada especificamente à produção textual. 

Em muitos dos exames, a produção escrita ou não possui presença (por exemplo: no 

SAEB) ou se é avaliada apenas uma quantidade pré-estabelecida de textos (ex: 

concursos que avaliam três vezes a quantidade de vagas). No caso do SAEB, por 

exemplo, “a ausência da redação pode equivocadamente fortalecer a compreensão de 

que é mais importante trabalhar a leitura do que a elaboração textual na escola” (B. 

Marcuschi, 2006b, p.62), ou ainda de que o trabalho de leitura e produção deva ser 

fragmentado.  

 

Apesar de todas as limitações discutidas sobre a avaliação em larga escala, reforça-se 

sua importância, nas palavras de Vianna, para os sistemas educacionais:  

  

No sentido de (1) elevar os padrões de ensino muitas vezes bastante 

comprometidos em algumas instituições; (2) ajustar os processos de ensino à 

aprendizagem com o uso de metodologias adequadas e que devem ser de 

domínio dos professores, o que nem sempre ocorre; (3) contribuir para a 

formação de cidadãos que possam desafiar a complexidade de uma sociedade 

tecnológica; e, ainda, (4) proporcionar aos responsáveis pela tomada de 

decisões educacionais o feedback necessário para que prevaleça o bom senso 

que, na prática, conduz ao acerto das ações (2003, p.74). 

 

 

4.4 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

A partir dos comentários tecidos no terceiro capítulo deste estudo, em relação a 

concepções de língua e texto e ao tratamento dado à escrita na escola, juntamente com a 

reflexão feita sobre as duas concepções de avaliação (tradicional e formativa), é 
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discutido, neste tópico, o ato de avaliar em âmbito mais específico, isto é, a avaliação de 

textos escritos produzidos na e para a escola. 

 

Segundo Conceição, “o aluno tem criado uma espécie de temor pela escrita, e o 

professor tem se excluído enquanto possível interlocutor do texto do aluno, passando a 

exercer a função, quase exclusiva, de juiz, de avaliador” (2002, p.46). 

 

Geraldi (2002), ao questionar como as produções de alunos são avaliadas, destaca que 

muitas vezes a escola prepara para a vida “encarando-se o hoje como não vida”. Existe, 

então, um aluno-função que escreve para a função-professor, ou seja, há uma 

descaracterização dos sujeitos. Segundo o autor, nós, professores, “precisamos nos 

tornar interlocutores para, respeitando-lhe a palavra, agirmos como reais parceiros: 

concordando, discordando, acrescentando, questionando, perguntando, etc.” (p.128-

129).  

 

A dificuldade de alunos não se dá pela ausência de interlocutor, e sim pela forte 

presença da imagem da escola como “grande interlocutor” (Britto,1983). Em 

consonância, Leal (2003) afirma que a lógica escolar elimina “a atitude responsiva 

ativa, pois o aluno sabe de antemão que nada ou muito pouco pode esperar como 

resposta efetiva do que produz” (p.55). Destaca, ainda, que propósitos indefinidos ou 

objetivos obscuros também trazem seqüelas para o processo de ensino e aprendizagem. 

Portanto, critérios devem ser claramente estabelecidos. Como destaca Geraldi (1995), o 

produtor de texto toma decisões variadas que comportam os âmbitos gramatical, 

estilístico, semântico, pragmático, etc. O professor, por sua vez, ao avaliar, deve estar 

ciente disso e conceber que estes âmbitos estão imbricados na produção de efeitos de 

sentido. 

 

Devido à natureza processual da escrita, trabalhos no campo da produção textual 

(Ferreiro, 1996; Abaurre et al., 1997; Rocha, 2003; entre outros) enfatizam um ponto de 

vista da avaliação que leva em consideração não apenas o produto final do texto, mas 

também todo o processo de escritura como a revisão e a refacção. Rocha (2003), por 

exemplo, entende a revisão: 
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Como um procedimento que permite não apenas ver melhor mas, também, ver 

de outra perspectiva, na medida em que, durante a produção da primeira versão 

do texto, o aprendiz tem sua atividade reflexiva centrada em aspectos como: o 

que dizer, como dizer, que palavras usar... Durante o processo de revisão, a 

aluno tem possibilidade de centrar esforços em questões pertinentes ao plano 

textual-discursivo, como dizer mais, dizer de outro jeito, analisar e/ou corrigir 

o que foi dito... (p.73). 

 

Em relação ao trabalho de reescrita, Ruiz (2001) destaca a importância de que, mesmo 

que esta etapa ocorra após a leitura e as sugestões do professor, o aluno seja o 

responsável para encontrar os recursos que melhorarão seu texto. Segundo a autora, “o 

grande proveito possível que o aluno pode tirar, em função de uma intervenção do 

professor em seu texto, é aquele que advém também de um esforço pessoal seu...” 

(p.78). Para Ruiz, a avaliação resolutiva incita o aluno a apenas realizar atividade de 

cópia enquanto reescrita, impedindo assim a oportunidade de reflexão. 

 

Nessa perspectiva o erro é concebido como fundamental para a aprendizagem.  Ferreiro 

(1996), em estudo sobre crianças, afirma que não se pode esperar que ela saiba fazer 

perfeitamente aquilo que ainda estão aprendendo, por isso não se pode aplicar os juízos 

advindos da norma adulta (absoluta). Abaurre, Fiad e Mayrink-Sabinson (1997), 

afirmam que: 

 

Durante um longo período, os estudos e práticas pedagógicas ignoraram o fato 

de que os “erros” cometidos pelos aprendizes de escrita/leitura eram, na 

verdade, preciosos indícios de um processo em curso de aquisição da 

representação escrita da linguagem, registrando os momentos em que a criança 

torna evidente a manipulação que faz da própria linguagem, história da relação 

que com ela (re)constroí ao começar a escrever/ler (p. 16-17). 

 

Suassuna (2004) compartilha com as idéias citadas ao entender que o processo 

avaliativo ganha qualidade quando os erros são interpretados como correspondente ao 

nível de entendimento e domínio sobre recursos lingüísticos. A avaliação dos erros 

junto aos alunos significa “promover um trabalho de reflexão sobre a língua e suas 

peculiaridades, uma atividade de construção/apreensão de suas regras de 

funcionamento” (p.139). 



 

 61 
 

 

Esses posicionamentos em relação ao erro, à forma como o texto é concebido, aos 

aspectos contextuais, etc., podem ser observados a partir dos ganhos advindos das 

teorias do discurso. A concepção de linguagem como trabalho social “mostra que não se 

trata de aprender uma língua para dela se apropriar para, posteriormente, usá-la; trata-se, 

antes, de usá-la em processos interativos...” (Suassuna, 2004, p.133). Mas nem sempre, 

como pôde ser observado anteriormente, essa visão foi preponderante às demais. O que 

é avaliado nas produções textuais dos alunos está diretamente relacionado à concepção 

de língua que subjaz a prática do docente. Segundo B. Marcuschi (2004),  

 

Os critérios selecionados e atualizados pelo professor de língua materna nos 

procedimentos avaliativos podem ser vistos como fortes indicadores dos valores 

lingüísticos e culturais que vigoram em ambiente escolar (e mesmo na 

sociedade de modo mais amplo) a respeito da linguagem (p.4) 

 

Durante muito tempo, se concebeu a língua como um sistema homogêneo; como 

conseqüência, eram avaliados nos textos principalmente aspectos estruturais referentes 

ao código como, por exemplo,  a ortografia. Suassuna (2004) ao abordar está 

perspectiva afirma que:  

 

As observações do professor incidem sobre uma única versão do texto, que não 

será reescrita pelos alunos, e sim ‘avaliada’, ‘corrigida’, ou ‘passada-a-limpo’. 

Deriva daí um apagamento da heterogeneidade e da singularidade das práticas 

de textualização: estabelecem-se, entre sujeito e texto, relações lineares, 

higiênicas e objetivas (p.117). 

 

Por outro lado, o ensino de produção escrita por parte daqueles que concebem a língua 

como forma heterogênea de interação sócio-historicamente situada está voltado para 

condições efetivas de uso. Na avaliação, são considerados como critérios importantes 

não apenas estruturas gramaticais, mas o uso de recursos expressivos que a língua 

oferece em prol da construção de sentidos. Para Suassuna (2004), o professor ao avaliar 

se posiciona como um “interlocutor verdadeiro do aluno, um co-autor de suas 

produções, na medida em que interpreta, opina, sugere, corrige, orienta, atribui valor” 

(p.138).  
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4.5 PERSPECTIVAS DE TRABALHO  

 

A partir das discussões anteriores, enfatiza-se a postura adotada neste trabalho de 

conceber a avaliação na perspectiva formativa, ou seja, a avaliação está intrínseca ao ato 

de ensinar e aprender, por isso perpassa por todo o processo e possui como cerne o 

acompanhamento do que foi aprendido – com que qualidade (grau de consistência), de 

que forma (a importância dos erros) – ou não para que ações de redirecionamento sejam 

planejadas e executadas por todos os que estão envolvidos: alunos, professores, escolas, 

secretarias e ministério de educação.  

 

O trabalho com a produção escrita, por sua vez, parte do pressuposto de que: 

 

• O planejamento das atividades seja prévio; 

• Os critérios avaliativos estejam claros tanto para o professor quanto para o seu 

aluno;  

• O professor se posicione enquanto interlocutor; 

• O incentivo e a criação de oportunidades devam ser oferecidos pelo professor 

para que seu aluno vivencie as etapas do processo de escrita: planejamento, 

escritura, revisão e refacção; 

• O erro deva ser utilizado a favor do processo de ensino-aprendizagem. 



 

 63 
 

5 – A AVALIAÇÃO NO ENEM 

 

No terceiro capítulo foram abordadas questões relacionadas à escrita e sua presença na 

escola. No quarto, foram discutidas concepções de avaliação, a avaliação em larga 

escala e o tratamento dado à avaliação dos textos escritos produzidos na escola. A partir 

desses pressupostos teóricos, foram traçadas considerações para o momento analítico de 

como o texto é avaliado segundo as propostas do ENEM e sob qual ótica os avaliadores 

se posicionam em relação ao Exame (capítulo 6 e 7). Antes, entretanto, da análise, faz-

se necessário trazer informações gerais sobre o ENEM a fim de entender o processo 

avaliativo do exame como um todo. 

   

Neste capítulo, então, objetiva-se responder questões como: Quais os objetivos da 

ENEM? Quais são os eixos norteadores? Como o conhecimento é avaliado? Quais são 

as áreas que compõem o exame? Como a prova é organizada?  

 

Dadas as respostas com base, principalmente, na Fundamentação Teórico-Metodológica 

(BRASIL, 2005), o enfoque recai para o trabalho avaliativo da produção textual do 

participante: a redação. O processo de avaliação da redação é explicado no que se 

relaciona a aspectos técnico-organizacionais, para no capítulo 6, adentrar-se em 

questões essencialmente lingüísticas uma vez que o ponto de partida das reflexões será a 

planilha de correção da redação, ou seja, as competências e seus níveis para a avaliação 

da produção textual do participante do ENEM.  

 

 

5.1 ENEM: OBJETIVOS, COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

OBJETIVOS 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), entidade vinculada ao 

Ministério da Educação (MEC). 
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No ano de sua criação, 1998, teve cerca de 150 mil participantes. Em 2007, o número de 

concluintes e egressos do Ensino Médio que realizaram o exame, voluntariamente, 

aumentou para cerca de 2,7 milhões. Como se pôde perceber, o Exame não teve grande 

adesão no início. Para que isso ocorresse, foram instituídos alguns incentivos como: a 

isenção do pagamento da inscrição de alunos oriundos de escolas públicas, e o estímulo 

para que Instituições de Ensino Superior (IES) utilizem sua nota como instrumento de 

seleção para o acesso a cursos de graduação.  

 

Mas para que existe o ENEM? Em outras palavras, para que a avaliação? Segundo sua 

fundamentação teórico-metodológica (BRASIL, 2005. p.7), são destacados as seguintes 

razões: 

 

1. “... objetivo principal de possibilitar uma referência para auto-avaliação”; 

2. “Além disso, ele serve como modalidade alternativa ou complementar aos 

processos de seleção para o acesso ao ensino superior”; 

3. “Constitui um valioso instrumento de avaliação, fornecendo uma imagem 

realista e sempre atualizada da educação no Brasil”. 

 

Para almejar o primeiro item, a organização do Exame envia a cada participante um 

Boletim Individual de Resultados, que consta: as questões marcadas por ele, o gabarito 

oficial, as competências observadas, e a média nacional. O estímulo dado à auto-

avaliação é feito, mas até que ponto ela de fato acontece?  

 

Para Luckesi (1997), a importância da avaliação por competência não é priorizar uma 

nota, e sim proporcionar informações necessárias sobre o processo de ensino-

aprendizagem para que o aprendiz possa avançar seus conhecimentos. O mesmo 

pensamento subjaz este objetivo do Exame:  

 

A análise dos resultados do desempenho dos participantes do Enem permite a 

identificação de lacunas em seu aprendizado e, também, das potencialidades 

que ele apresenta ao final da escolaridade básica (BRASIL, 2005, p.8). 

 

Entretanto, sabe-se que a maior parte dos alunos não possuem a auto-avaliação como o 

meta principal. Para Hadji (2001), deve-se contar com a participação do aluno “na 
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esperança de um envolvimento cada vez maior de cada um na regulação de suas 

atividades” (p. 101). Portanto, se auto-avaliar não é prática constante e consciente do 

aluno, o professor pode e deve intervir “para instrumentalizar de modo mais adequado o 

autocontrole, particularmente incitando o aluno a fazer análises de tarefa, e 

acompanhando essa atividade” (p.103). Dessa forma, é possível que o aluno venha a se 

adaptar e perceber a importância da auto-avaliação. Mas como, por exemplo, fazer uma 

auto-avaliação relacionada à produção escrita do ENEM sem ter o texto em mãos? 

Devido principalmente a esse fato, além de outros como a realidade atual em que se 

encontram os alunos brasileiros (uma parte, por exemplo, está mais preocupada com o 

ingresso em uma IES do que com a aprendizagem), pode-se inferir que esse objetivo 

fica comprometido.  

 

Sobre o segundo tópico, como já mencionado, acredita-se que seja uma das razões para 

o aumento na procura pelo exame. O Prouni, Programa Universidade para Todos, seria 

um exemplo de seleção alternativa feita mediante o resultado do ENEM. É um 

programa do governo (instituído a partir de 2005) que oferece bolsas de estudos parciais 

e integrais em instituições privadas de Educação Superior. Além disso, possibilita outras 

facilidades ao aluno como, por exemplo, a Bolsa Permanência e convênio com o FIES - 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Como incentivo à adesão 

das IES ao programa, há isenção de tributos aos estabelecimentos que fizerem parte. 

Algumas instituições, entre elas algumas Universidades Federais, utilizam o Exame 

como modalidade complementar de seleção. A Universidade Federal de Pernambuco, 

por exemplo, utiliza a nota da prova objetiva do ENEM na primeira fase de seu 

vestibular (20% dessa nota). É interessante observar que, além do percentual ser 

pequeno na nota final do candidato, a prova de redação não é levada em consideração, 

ou seja, o Exame ainda não ganhou o espaço pretendido em parte das grandes 

universidades do país (para obtenção de listagem com IES que utilizam o ENEM como 

acesso a cursos de graduação, conferir site do INEP).   

 

Em relação ao terceiro, há margem para o questionamento: até que ponto os resultados 

do ENEM apresentam uma imagem realista da educação no país? Vale salientar que o 

exame é de caráter voluntário. Em 1998, como já mencionado, participaram apenas 150 

mil pessoas; seria esse número representativo?  
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Em relação à prova de redação em Pernambuco, por exemplo, alguns participantes estão 

preocupados apenas com o acesso à Universidade Federal de Pernambuco. Em estudo 

anterior (Luna, 2007b), junto a alunos de duas escolas de Recife, percebeu-se que parte 

dos participantes: a) realizam a prova de produção textual, mas não fazem o melhor que 

podem, ou seja, não há comprometimento; b) só fazem se houver tempo; c) e há até os 

que não produzem o texto. Isso porque a instituição utiliza apenas o resultado da prova 

objetiva para junção com nota da primeira fase do concurso daqueles que fizerem esta 

opção no ato de inscrição. 

 

Além do exposto referente a resultados, conforme a Fundamentação Teórico-

Metodológica (FTM), pode-se afirmar ainda (podendo ser considerado também como 

mais uma finalidade do Exame), que a prova do ENEM em si, ao entrar na escola: 

  

Possibilita a discussão entre professores e alunos dessa nova concepção de 

ensino preconizada pela LDB, pelos Parâmetros Curriculares Nacionais e pela 

Reforma do Ensino Médio, norteadores da concepção do exame (BRASIL, 

2005, p. 08). 

 

Isto é, pretende-se, através da prova, apresentar considerações relacionadas à situação-

problema, interdisciplinaridade e contextualização, por exemplo. Aspectos importantes 

para construção de conhecimento e que devem ser mais explorados pela escola. 

Andrade e Rabelo (2007), coordenadores responsáveis pelo processo de avaliação da 

redação, por exemplo, ao discorrem sobre a formação da equipe, afirmam:  

 

Optou-se pelo envolvimento dos professores do Ensino Médio da rede pública, 

para que fosse promovido um retorno pedagógico do processo à sala de aula. 

Com a participação de supervisores e corretores indicados pelas Secretarias de 

Educação, possibilitava-se o envolvimento de professores do ensino médio no 

processo de correção, o que acarretaria retorno imediato para a sala de aula, 

com real compreensão do processo e do que se entende por qualidade no texto 

escrito (p.14). 

 

Entretanto, para que esse fim seja realmente atingido é necessário que os resultados 

sejam transpostos dos relatórios e da imprensa para a criação e efetivação de políticas 

voltadas à melhoria do ensino. 



 

 67 
 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

O exame busca avaliar as estruturas mentais que são desenvolvidas, ampliadas, 

alteradas e reafirmadas através de interações com o meio físico e social ao longo da vida 

do educando; particularmente aquelas que estão relacionadas com as atividades 

escolares.   

 

O modelo de avaliação do Enem foi desenvolvido com ênfase na aferição das 

estruturas mentais com as quais construímos continuamente o conhecimento e 

não apenas na memória, que, importantíssima na constituição dessas estruturas, 

sozinha não consegue fazer-nos capazes de compreender o mundo em que 

vivemos (BRASIL, 2005, p.07). 

 

São consideradas para a avaliação, então, estruturas mentais que são quantificadas e 

qualificadas através de competências e habilidades que estejam de acordo com o que se 

espera de um aluno que chega ao término do Ensino Médio, ou seja, após onze anos de 

formação escolar (para o ensino regular). O exame concebe competência como “ações e 

operações que o sujeito utiliza para estabelecer relações com e entre os objetos, 

situações, fenômenos e pessoas que deseja conhecer” e as habilidades instrumentais 

“referem-se, especificamente, ao plano do ‘saber fazer’” (Matrizes Curriculares de 

Referências do Saeb, 1998, apud BRASIL, 2005, p.7).  

 

A concepção de competência do Exame está em consonância com a de Perrenoud 

(1999), que a entende como a: 

 

Faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, 

capacidades, informações, etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma 

série de situações ligadas a contextos culturais, profissionais e condições 

sociais.  

 

Competências e habilidades, segundo a FTM, possuem concepções complementares, 

podendo estar imbricadas nas situações-problemas propostas pelo Exame. Por exemplo: 

 

Resolver problemas é uma competência que supõe o domínio de várias 

habilidades. Calcular, ler, interpretar, tomar decisões, responder por escrito, 
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etc., são exemplos de habilidades requeridas para a solução de problemas de 

aritmética. Mas, se saímos do contexto de problema e se consideramos a 

complexidade envolvida no desenvolvimento de cada uma dessas habilidades, 

podemos valorizá-las como competências que, por sua vez, requerem outras 

tantas habilidades (BRASIL, 2005, p. 17). 

 

Outro aspecto importante destacado na FTM está relacionado ao conhecimento. Para 

Perrenoud (1999), o conhecimento é construído e armazenado através das experiências 

vividas, são representações da realidade que são utilizadas quando se realiza alguma 

ação. Na visão do autor, há ações que requerem conhecimentos mais elementares, 

enquanto outras, conhecimentos mais complexos. 

 

A FTM considera o fato do conhecimento apresentar como característica um fator 

tácito, ou seja, conhecimento que não é explicitado pelo sujeito. Isso leva a consciência 

de que o aluno pode ter determinado conhecimento sobre um assunto e não conseguir 

demonstrá-lo através das palavras ou da escolha de uma alternativa em uma situação 

específica como a da avaliação, por exemplo. Partindo do pressuposto de: 

 

(...) que todo conhecimento deve estar a serviço das pessoas, de seus projetos, 

de seus interesses como cidadãos, é fundamental, portanto, uma reconfiguração 

dos instrumentos de avaliação, buscando-se canais adequados para a 

emergência, em cada pessoa, do conhecimento tácito que subjaz. O 

deslocamento das atenções dos conteúdos disciplinares para as competências 

pessoais constitui um passo decisivo nesse sentido (BRASIL, 2005, p.51). 

 

Para a elaboração da prova do ENEM, parte-se do princípio de que, através de 

competências, é possível articular o explícito e o tácito (que o subjaz). Enquanto grande 

parte dos vestibulares avalia os conhecimentos explícitos das disciplinas, no ENEM, o 

importante é estimular e avaliar um conjunto de competências, e as disciplinas são 

instrumentos para que isso seja realizado.  

 

De acordo com o Documento Básico do ENEM (2002), as competências avaliadas no 

Exame apesar de se relacionarem com determinados domínios da estrutura mental, 

funcionam de maneira orgânica e integrada. As cinco competências são: 
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Competências 

 

I.  Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das linguagens 

matemática, artística e científica. 

II.  Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a 

compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, 

da produção tecnológica e das manifestações artísticas. 

III. Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 

representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 

situações-problema. 

IV. Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e 

conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir 

argumentação consistente. 

V.  Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaboração de 

propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores 

humanos e considerando a diversidade sociocultural. 

 

Não serão neste estudo feitas maiores discussões sobre estas competências por não ser o 

foco do trabalho. Entretanto, dentre as operações utilizadas para a avaliação delas no 

ENEM, tem-se como habilidades propostas (anexo 3) o ato de observar, identificar, 

caracterizar, levantar hipóteses, selecionar, destacar opiniões, comparar, analisar, 

interpretar, confrontar, aplicar, traduzir, quantificar, construir explicações, intervir, etc. 

Segundo a FTM, essas operações: 

 

Caracterizam-se, de um modo geral, por um tipo de tomada de decisão ou pela 

mobilização de recursos que atribuem identidade a algo em um contexto 

dinâmico, aberto, em que outros fatores ou aspectos modificam-se no jogo das 

transformações do sistema ou do todo a que se referem. Essas competências 

implicam, pois, no contexto da tarefa solicitada, uma decisão sobre o que se 

relaciona ou pertence a certo objetivo ou meta a ser alcançada (BRASIL, 2005, 

p. 82). 

 

É importante destacar que o exame concebe que as competências e as habilidades 

formam um conjunto, não podendo, então, ser dissociadas. Na ilustração seguinte 
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(Fig.1), tem-se a estrutura de distribuição da prova objetiva. Através de 63 questões de 

múltipla escolha é feita uma avaliação global das competências e habilidades que 

mantêm relação entre si. 

  

 

 

 

I. Dominar linguagens 

II. Compreender fenômenos 

III. Enfrentar situações-problema 

IV. Construir argumentações 

V. Elaborar propostas 

 

 

5.2 ENEM: EIXOS, ÁREAS E CONSTITUIÇÃO DA PROVA 

 

EIXOS NORTEADORES 

 

O ENEM, ao fazer avaliação, convida “o jovem a assumir a atitude de questionamento, 

dúvida e curiosidade, para encontrar respostas às questões nucleadoras que envolvem a 

vida social e o patrimônio cultural que nos foi legado” (BRASIL, 2005, p.66). Para 

alcançar esse objetivo, são considerados três eixos organizadores que norteiam a 
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elaboração do exame: 1. interdisciplinaridade; 2. a situação-problema; e 3. a 

contextualização.  

 

As disciplinas - consideradas como instrumentos para o estímulo e a avaliação de 

competências - não são concebidas de forma fragmentada. Através da 

interdisciplinaridade (eixo 1), busca-se integrar áreas de conhecimentos que não são 

dissociados na vida social. “Parece cada vez mais difícil o enquadramento de 

fenômenos que ocorrem fora da escola no âmbito de uma única disciplina” (BRASIL, 

2005, P. 42). Com a interdisciplinaridade, busca-se integrar e complementar ações que 

envolvem disciplinas diversas.  

 

A perspectiva assumida de que o conhecimento não é construído linearmente, e sim por 

meio de redes, favorece o trabalho interdisciplinar. Por mais que haja planejamentos 

feitos com ordens e tempos estanques para se ensinar determinados conteúdos, e livros 

didáticos com seqüências rígidas, os professores, juntamente com os alunos, é que 

devem guiar o foco do que será trabalhado. Ao considerar, como função da educação 

básica, a construção da cidadania, a FTM afirma que: 

 

Raros são os conceitos realmente significativos que não envolvem naturalmente 

relações referentes a diversas disciplinas. A imagem da rede constitui, portanto, 

um permanente convite à exploração das possibilidades que tal característica 

sublinha (BRASIL, 2005, p.48). 

 

Por exemplo, o estudo de fontes de energia não está relacionado apenas a questões da 

geografia física. Está envolvido com a repercussão socioeconômica que gera na 

sociedade (geografia humana), geração de conflitos entre nações (história), com 

conhecimentos sobre derivações a partir de suas composições (química), sobre 

conservação (física), sobre como o uso indevido pode afetar o corpo humano (biologia), 

etc. 

   

Em relação ao eixo 2, pode-se afirmar que com o propósito de que o participante faça 

leitura de mundo, o Exame, como afirma o Documento Básico (2002), expõem o 

participante a situações-problema (tanto na parte objetiva quanto na prova de redação), 

a fim de que este interprete-as e, como conseqüência, provoquem ações - “ainda que em 
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pensamento (atribui valores, julga, escolhe, decide, entre outras operações mentais)” 

(p.38). Ainda segundo o Documento Básico: 

 

O Enem busca verificar como o conhecimento assim construído pode ser 

efetivado pelo participante por meio da demonstração de sua autonomia de 

julgamento e de ação, de atitudes, valores e procedimentos diante de situações-

problema que se aproximem, o máximo possível, das condições reais de 

convívio social e de trabalho individual e coletivo (2002, p. 17).  

 

Para a realização das questões do Exame, é criado um conjunto de situações-problemas 

que sejam expressões significativas, independente de serem fáceis, difíceis ou 

intermediárias na ótica do participante. São levadas em consideração perguntas como 

(BRASIL, 2005, p.31): 

 

• “O enunciado cria um contexto ou circunstância que dá ao item uma autonomia, 

no sentido de ser um bom recorte ou situação-problema?” 

• “A tarefa a ser realizada (especificada, principalmente, nas competências 

transversais que definem o que se espera do trabalho proposto) está bem 

caracterizada e torna (a tarefa) possível de ser realizada nos limites (espaciais e 

temporais)?”  

• “As alternativas estão bem formuladas e criam obstáculos que convidam à 

reflexão do aluno e expressam diferentes graus de articulação entre o enunciado 

e a alternativa que melhor define a resolução do problema proposto? É o 

conjunto do item que regula e dá direção ao trabalho?”  

 

Para que se construa sentido, através das situações problemas, de forma significativa, 

são incorporados, nos conteúdos, fatos no contexto em que se originam (eixo 3). “O 

Enem tem como pressuposto que os conteúdos aprendidos devem estar a serviço da 

inteligência e do resgate dos sentidos e significados humanos presentes nos conteúdos 

escolares” (BRASIL, 2005, p.67). Os conteúdos são contextualizados: 

 

À medida que possibilitam o recorte espaço-temporal no qual os eventos 

sociais, econômicos, políticos ou culturais ganham sentido, refazendo as teias 

de relações das nossas tradições e raízes culturais e da memória coletiva. Tal 
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propósito procura atender a necessidade dos jovens em demonstrar o domínio 

de compreensão da realidade social, dando consistência ao seu posicionamento 

crítico (BRASIL, 2005, p.67).  

 

 

ÁREAS 

 

O Exame é dividido nas três seguintes grandes áreas do saber: Linguagens e Códigos e 

suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; e Ciências 

Humanas e suas Tecnologias. De acordo com a FTM, essa separação não vai de 

encontro ao eixo 1 uma vez que é entendida “como uma primeira articulação 

interdisciplinar, precursora de uma necessária articulação entre as áreas” (BRASIL, 

2005, p.62).  

 

Vale salientar que consta na FTM que tanto as disciplinas quanto as áreas possuem 

objetivos específicos; entretanto, apesar de específicos, eles convergem. Em cada área 

avaliada no ENEM, é possível o estabelecimento de interface com as outras. A 

justificativa para essa comunicação entre áreas é a interdisciplinaridade “construída, no 

aprendizado ou no seu exame, não pela fusão das disciplinas, mas pela realidade das 

questões e das situações tratadas, por sua contextualização” (BRASIL, 2005, p.64). 

  

Na área de Linguagens e Códigos e suas Tecnologias tem-se os conhecimentos 

relacionados às línguas naturais (materna e estrangeira), à arte, à Educação Física e às 

tecnologias comunicacionais. As linguagens e os códigos são produtos das ações 

humanas, de suas experiências, que são construídos nas relações socias. A noção de 

código, por exemplo,  

 

Implica a convenção de um acordo social por um mecanismo regido por regras. 

Não são regras que fecham as possibilidades de uso da linguagem, mas sim que 

permitem gerar ocorrências infinitas, tendo em vista o contrato social 

estabelecido entre os participantes do processo interlocutivo (BRASIL, 2005, 

p.58). 
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Entre as múltiplas linguagens, há, por exemplo: “linguagem corporal, linguagem visual, 

linguagem verbal, linguagem literária, linguagem teatral, linguagem plástica, linguagem 

arquitetônica, linguagem digital...” E entre os códigos: “código genético, código 

lingüístico, código poético, código icônico, código social, código morse, código de 

trânsito, código penal, código musical...” (BRASIL, 2005, p.57). 

 

Na prova do ENEM, essa área perpassa por todas as competências. É assumida a 

postura de que se o participante apresenta problemas de leitura, as possibilidades de 

avaliação das competências e habilidades podem ser diminuídas. Segundo o Documento 

Básico do ENEM: 

 

(...) a competência de ler, compreender, interpretar e produzir textos, no sentido 

amplo do termo, não se desenvolve unicamente na aprendizagem da Língua 

Portuguesa, mas em todas as áreas e disciplinas que estruturam as atividades 

pedagógicas na escola. O aluno deve, portanto, demonstrar, 

concomitantemente, possuir instrumental de comunicação e expressão 

adequado tanto para a compreensão de um problema matemático quanto para a 

descrição de um processo físico, químico ou biológico e, mesmo para a 

percepção das transformações de espaço/tempo da história, da geografia e da 

literatura (BRASIL, 1999, p.9). 

 

De acordo com a FTM, o exame considera que o ato de ler extrapola os limites da 

decodificação lingüística, alcançando áreas semióticas mais amplas. Além da linguagem 

verbal, é avaliado também a não-verbal. O participante, então, se depara com questões 

que trazem mapas, fotos, pinturas, quadrinhos, etc. 

 

Na área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, o participante 

encontra também questões relacionadas às outras áreas. Por exemplo, além de realizar o 

cálculo de rendimentos de insumos energéticos, o participante analisa suas implicações 

sociais (habilidade 17). Nessa área, segundo a FTM: 

 

Não é mero jogo de palavras insistir no fato de que se quer ver a utilização 

desses conceitos matemáticos para a compreensão de processos reais e não a 

apresentação de processos reais como pretexto para verificar-se a compreensão 

desses conceitos matemáticos. Em outras palavras, a matemática efetivamente 
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aprendida, não obstante seu sentido cultural próprio, revela sua força e sentido 

maiores quando se apresenta como instrumento do pensar a realidade” 

(BRASIL, 2005, p.76). 

 

Em relação à área Ciências Humanas e suas Tecnologias, as questões do ENEM 

“permitem desafiar os jovens a colocarem-se diante de um mundo complexo com todos 

os seus aspectos de ordem, ruptura, contradições, conflitos, complementaridades e inter-

relações” (BRASIL, 2005, p.68). Concebe-se tecnologia não apenas como ciência 

aplicada ao processo produtivo, mas como local pelo qual o sujeito ocupa um papel 

ativo uma vez que: 

 

O meio técnico-científico guarda em si as experiências intersubjetivas e a 

comunicação de idéias, valores e formas de comportamento entre pessoas, quer 

seja nas tecnologias aplicadas a processos de obtenção e organização de 

informações (tratamento digital dos dados estatísticos, o geoprocessamento, as 

pesquisas de opinião) ou mesmo nas utilizadas no banco eletrônico, nas 

bibliotecas virtuais e em outras situações que permeiam a vida cotidiana” 

(BRASIL: 2005, p.66). 

 

 

CONSTITUIÇÃO DA PROVA 

 

O Exame é composto por duas partes: a prova objetiva e a redação. As duas valem de 0 

a 100, e a nota do participante é calculada através da média aritmética delas. Neste 

tópico será comentada apenas a prova objetiva. Sobre a redação, serão feitos maiores 

comentários no tópico seguinte. 

 

A prova objetiva é formada por 63 questões que possuem igual valor. Entretanto, o grau 

de dificuldade varia. O Documento Básico do ENEM (2002) afirma que a metodologia 

de criação das questões vem sendo aprimorada; a cada ano ajustes estão sendo feitos. O 

Exame possui 20% das questões com nível fácil; 40%, médio; e 40%, alto nível de 

dificuldade. Segundo o Documento Básico, o uso de diferentes níveis na composição da 

prova permite que o resultado de cada participante seja melhor situado:  
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Assim, o participante localiza-se melhor no conjunto geral de conhecimentos 

avaliados. Por outro lado, em cada edição do exame, é calculada e divulgada a 

média geral de todos os participantes, possibilitando a cada um situar-se no 

quadro geral de desempenho, do conjunto de todos que, com ele, participaram 

da avaliação (BRASIL, 2002, p. 17). 

 

O Exame também enquadra o participante em faixas de desempenho de acordo com sua 

nota. Na prova objetiva, essas faixas variam segundo a quantidade de acertos. No 

quadro abaixo pode ser observado como ocorre essa organização. 

 

FAIXA DE 

DESEMPENHO 

 

NÚMERO DE ACERTOS NOTA 

Insuficiente a Regular 0 a 25 0 a 40 

Regular a Bom 25 a 44 40 a 70 

Bom a Excelente 45 a 63 70 a 100 

    

A equipe que elabora o ENEM é composta por estudiosos e professores que trabalham 

em diferentes redes e níveis do ensino. Além desta equipe, há ainda o Comitê Técnico e 

o Consultivo. O primeiro é responsável pela avaliação externa do Exame, aprimorando 

assim aspectos teóricos e metodológicos, e o segundo por questões relacionadas aos 

efeitos sócio-políticos decorrentes dos resultados.  

 

 

5.3 ENEM: A AVALIAÇÃO DA REDAÇÃO 

 

Neste tópico são feitas algumas considerações sobre o processo de correção dos textos 

dos participantes do ENEM; sobretudo aspectos técnicos, uma vez que estes trazem 

implicações ao processo avaliativo proposto pelo exame. 

 

O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília 

(Cespe/UnB) é responsável pela aplicação e avaliação das provas. A partir de 2006, os 

textos dos participantes passaram a ser digitalizados para que a avaliação pudesse ser 

feita on-line. Essa medida possibilitou a descentralização do eixo Rio-São Paulo. Hoje, 
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corretores de vários estados do país fazem parte do processo; incluindo professores das 

Secretarias Estaduais de Educação, o que facilita a possível relação com a sala de aula. 

 

Além dessa vantagem, Andrade e Rabelo (2007) acrescentam que: 

 

• A digitalização prévia assegura a preservação dos textos originais (não é 

possível amassá-lo, rasurá-lo, rasgá-lo, etc.); 

• O fato da avaliação ser on-line possibilita que o mesmo texto seja avaliado por 

dois corretores simultaneamente (diminuindo a duração do processo); 

• O software utilizado permite a elaboração de relatórios automáticos de 

compatibilidade de notas; o que dá ao supervisor, que tem acesso a esses dados, 

a possibilidade de ajustar o que está incompatível e interagir com o corretor a 

fim de refinar os critérios;  

• Relatórios sobre o desenvolvimento do processo de avaliação podem ser gerados 

de forma automática, o que facilita a atividade do supervisor de monitoramento 

dos corretores (através de dados estatísticos relacionados à quantidade de 

avaliações feitas pelos corretores; tempo utilizado para cada texto; quantidade de 

incompatibilidades; etc.) em prol da qualidade técnica; 

• É possível localizar no sistema com agilidade o texto de determinado 

participante através do número da máscara (que identifica os textos 

digitalizados), além da verificação de quais foram os corretores que avaliaram, 

quando e quanto tempo levaram; 

• É garantida a não identificação do participante (assim como alguns processos 

presenciais), ou seja, o corretor não tem acesso à parte da folha de resposta (em 

que foi produzido o texto) que traz os dados do participante; 

• Pode-se criar um banco digital de dados para que seja utilizado em pesquisas. 

 

Participam do processo de avaliação os corretores, os supervisores e os coordenadores; 

além de um coordenador geral e três consultores indicados pelo INEP. Os supervisores 

são distribuídos pelos estados e fazem parte da Secretaria Estadual de Educação. Em 

Pernambuco, por exemplo, em 2006 havia apenas um supervisor responsável por cerca 

de 50 corretores, em 2007 foram três supervisores responsáveis cada um por 20 

corretores. Os supervisores formam a sua equipe de corretores que são professores da 
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Rede Pública e Privada de ensino (Ensino Fundamental II e Médio); de universidades 

(publicas e privadas) e estudantes de pós-graduação. Segundo Andrade e Rabelo,  

 

Com o aumento do volume de redações a serem corrigidas, fazia-se necessário 

pensar em como construir a equipe. A opção foi a democratização da equipe de 

corretores, evitando qualquer tipo de viés regional e, consequentemente, do 

processo, com a inclusão de supervisores e professores de todos os estados do 

Brasil (2007, p.14). 

 

Um dos grandes desafios do processo é garantir a compatibilidade dos critérios. Por 

isso, antes de início das correções, os corretores recebem orientações e diretrizes, e 

fazem um treinamento (virtual) que é acompanhado pelo supervisor. Sobre o 

treinamento, Andrade e Rabelo (2007) afirmam: 

 

De acordo com a metodologia prevista pelo INEP para o ENEM, a proposta 

para a redação é elaborada de forma a possibilitar que os participantes, a partir 

dos subsídios oferecidos, realizem uma reflexão escrita sobre um tema de 

ordem política, social e cultural, em uma tarefa identificada como uma 

situação-problema. Este foi, então, o princípio utilizado para o treinamento da 

equipe (p.14). 

 

O treinamento é realizado através da avaliação de um envelope com 20 provas de 

participantes do ENEM de anos anteriores (vale ressaltar que durante o processo, 

composto por um período de 30 dias, o corretor recebe envelopes diários; em 2006, o 

envelope continha 120 máscaras; em 2007, esse número diminuiu para 102). Segundo 

Andrade e Rabelo (2007): 

 

A idéia era treinar a equipe quanto aos critérios de correção definidos pelo 

INEP e verificar a observância desses critérios, na correção individual, a fim de 

que fosse garantida a isonomia do processo. Ao mesmo tempo, com a correção 

digitalizada, era preciso verificar se o corretor conseguiria cumprir a tarefa com 

qualidade e no tempo previsto (p.18). 

 

Os supervisores também passam por treinamento. Além da avaliação das redações, são 

treinados para resolver problemas de incompatibilidades.  
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Após o treinamento, é realizada uma pré-testagem, ou seja, são criados envelopes com 

20 máscaras novamente, mas agora com redações do ano corrente, com a finalidade de 

ajustar ainda mais aspectos relacionados à técnica e aos critérios. Só então, os corretores 

passam a receber seus envelopes diários.  

 

Além dessas medidas (treinamento e pré-testagem), durante o processo, cada texto é 

avaliado por dois corretores (sem que um saiba a avaliação feita pelo outro), e caso 

existam incompatibilidades, como foi mencionado anteriormente, o supervisor faz uma 

interferência e se necessário entra em contato com o corretor. 

 

Uma outra observação é a forma como a nota é composta ou não. Primeiramente o 

corretor precisa marcar a situação da máscara. A partir do que é marcado, a avaliação 

prosseguirá para a próxima etapa (pontuar de acordo com as competências). Nesse 

momento, têm-se como possibilidades as opções:  

 

• Não há problema: este item já está marcado na tela, caso o texto realmente não 

apresente problema, o corretor prossegue para a próxima etapa, a avaliação das 

competências, que passam a ficar disponíveis no sistema; 

• Desconsiderada: quando o texto não se enquadra na tipologia textual solicitada, 

a dissertação. Na proposta, por exemplo, é mencionado que o texto não deve ser 

escrito em versos e que não é permitido fazer uma narração; 

• Branco: quando, por problemas técnicos, a máscara está em branco. Quando isso 

ocorre, o CESPE corrige o problema (digitalizando novamente o texto) e reenvia 

ao corretor; ou então quando o texto possui o número igual ou inferior a sete 

linhas;  

• Anulada – quando se fazem presentes marcas, desenhos ou outras possíveis 

formas de identificação do participante. 

 

Marcada a situação da máscara, o corretor avalia o participante através de cinco 

competências (maior discussão será feita em capítulo seguinte) que estão, cada uma, 

subdivididas nos níveis insuficiente, regular, bom e excelente, que correspondem às 

faixas de valores 2,5 - 5,0 - 7,5 - 10,0, respectivamente. De acordo com a Planilha de 

Critérios para a Correção das Redações, “a nota global da redação será dada pela média 
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aritmética simples das notas atribuídas a cada uma das cinco competências específicas 

da redação”. A seguir, tem-se uma ilustração da tela que o corretor tem acesso4. 

 

 

(Fig.2-Tela da máscara e aspectos macroestruturais) 

 

O próprio sistema encarrega-se de calcular a nota global, o que pode ser analisado sob 

duas óticas. Primeiro, a positividade do corretor não se ater a medidas, ou seja, não é 

necessário fazer cálculos, o foco recai, apenas, para as competências avaliadas e para os 

conceitos referentes à produção do participante. Por outro lado, o mesmo fato é 

negativo, na medida em que a avaliação é feita de forma fragmentada, dificultando a 

visão da totalidade do texto. Sabe-se que o todo não se reduz à soma das partes; 

portanto, esse aspecto pode ser considerado um obstáculo à captação da globalidade 

textual. 

 

Sobre as incompatibilidades, pode-se mencionar que elas são relacionadas tanto à 

situação quanto à nota. Se houver diferença entre os dois corretores sobre a situação do 

texto (ex.: um corretor afirma que não há problema e dá uma nota ao texto, e o outro 

marca a opção de que não é dissertação e, portanto, não prossegue a avaliação), o 

supervisor faz a avaliação e decide a situação correspondente ao texto do participante. 

                                                 
4 As imagens utilizadas neste tópico (3.6) foram retiradas do texto O ENEM e o desafio das correções das 
redações (Andrade e Rabelo, 2007).   
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Assim também procede quando existe grande disparidade em sua nota final. A seguir, a 

tela de incompatibilidades que os supervisores e os coordenadores têm acesso. 

 

 

(Fig.3-Tela de compatibilização por situação) 

 

 

(Fig.4 – Tela de compatibilização por competência) 

 

Além do acompanhamento feito pelo supervisor ao corretor, existe também o 

acompanhamento que o coordenador geral e a equipe do INEP fazem em relação à 

produtividade a nível nacional, em cada estado, por cada supervisor e avaliador. Na 

imagem seguinte, tem-se um exemplo de uma das telas que trazem essas informações. 
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(Fig.5 - Gráfico de produtividade geral) 

 

No que se refere à proteção (contra hacker, por exemplo) dos dados que circulam entre 

as duas pontas do processo (corretor e CESPE) surge o questionamento: é realmente 

seguro fazer as avaliações pela Internet? Sobre esta questão, Rogério Carvalho (analista 

responsável pelo sistema de correção de Provas Discursivas) explica tecnicamente como 

funciona o sistema: 

 

O sistema Web de correção de provas discursivas do CESP/UnB fica 

hospedado em servidores que suportam os protocolos de criptografia Transport 

Lauer Security (TLS) e o seu antecessor, o Secure Sockets Layer (SSL), para 

fornecer comunicação segura na Internet. (...) Durante todo o processo de 

correção, incluindo autenticação e autorização, a comunicação entre os 

servidores Web do CESPE/UnB que hospedam o sistema Web e os 

navegadores (browsers) dos avaliadores usam modernas implementações de 

chaves de 128-bit para cifras de chaves simétricas (2007, p.274). 

 

Em outras palavras, é utilizada a mesma tecnologia que grandes redes financeiras (como 

Visa, MasterCard e Americam Express) e bancárias (Internet Banking) utilizam para 

oferecer seus serviços aos usuários, garantindo a privacidade e prevenindo a intervenção 

de terceiros. Ainda por questão de segurança, uma senha é criada para que o corretor 

tenha acesso à página com os seus envelopes (como pode ser observado na imagem a 

seguir). 
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(Fig.6 – Tela para acesso dos avaliadores) 

 

Após fazer o login, o corretor encontra a tela com os envelopes que são enviados 

diariamente com os textos que serão avaliados. Nesta tela (imagem abaixo), o corretor 

tem acesso a quantos textos foram avaliados por ele e quantos ainda faltam em 

determinado envelope. Mesmo após a avaliação de um texto ter sido feita (e salva), é 

possível o corretor fazer alterações. Quando todas as máscaras são avaliadas, o corretor 

tem a opção de enviar o envelope para o CESPE; feito isso, o corretor deixa de ter 

acesso àqueles textos, não podendo, assim, realizar alteração alguma. 

 

 

(Fig.7 – Tela dos envelopes com textos de candidatos) 
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6 – DISCUSSÃO DA PLANILHA: COMO SE DÁ A AVALIAÇÃO? 

 

As cinco competências que guiam o ENEM devem ser desenvolvidas pela escola ao 

longo dos anos de Educação Básica do aprendiz (ressalta-se, aqui, o fato de o Exame ter 

como base os PCN – documento norteador de práticas pedagógicas). Correspondem 

“aos requisitos mínimos para que a interação social - base do exercício da cidadania - 

possa pautar-se pela autonomia, esteio das condutas nas sociedades democráticas” 

(Enem: relatório pedagógico 2000, p.11).   

 

Como mencionado anteriormente, as cinco competências em torno das quais gira o 

Exame são apresentadas no quadro seguinte e ao seu lado a competência correspondente 

adaptada para a prova de redação. As competências para a avaliação dos textos escritos 

produzidos pelos participantes subdividem-se em níveis que serão apresentados e 

discutidos neste capítulo. 

 

COMPETÊNCIAS 

 

I. Dominar linguagens 

 

II..  DDeemmoonnssttrraarr  ddoommíínniioo  ddaa  nnoorrmmaa  ccuullttaa  

ddaa  llíínngguuaa  eessccrriittaa  

 

II. Compreender fenômenos 

 

IIII..  CCoommpprreeeennddeerr  aa  pprrooppoossttaa  ddee  rreeddaaççããoo  ee  

aapplliiccaarr  ccoonncceeiittooss  ddaass  vváárriiaass  áárreeaass  ddee  

ccoonnhheecciimmeennttoo  ppaarraa  ddeesseennvvoollvveerr  oo  

tteemmaa,,  ddeennttrroo  ddooss  lliimmiitteess  eessttrruuttuurraaiiss  ddoo  

tteexxttoo  ddiisssseerrttaattiivvoo--aarrgguummeennttaattiivvoo  

 

III. Enfrentar situações-problema 

 

III. SSeelleecciioonnaarr,,  rreellaacciioonnaarr,,  oorrggaanniizzaarr  ee  

iinntteerrpprreettaarr  iinnffoorrmmaaççõõeess,,  ffaattooss,,  

ooppiinniiõõeess  ee  aarrgguummeennttooss  eemm  ddeeffeessaa  ddee  

uumm  ppoonnttoo  ddee  vviissttaa 

 

IV. Construir argumentações 

 

IIVV..  DDeemmoonnssttrraarr  ccoonnhheecciimmeennttoo  ddooss  

mmeeccaanniissmmooss  lliinnggüüííssttiiccooss  nneecceessssáárriiooss  
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ppaarraa  aa  ccoonnssttrruuççããoo  ddaa  aarrgguummeennttaaççããoo;;  

 

V. Elaborar propostas 

 

VV..  EEllaabboorraarr  pprrooppoossttaa  ddee  ssoolluuççããoo  ppaarraa  oo  

pprroobblleemmaa  aabboorrddaaddoo,,  mmoossttrraannddoo  

rreessppeeiittoo  aaooss  vvaalloorreess  hhuummaannooss  ee  

ccoonnssiiddeerraannddoo  aa  ddiivveerrssiiddaaddee  

ssoocciiooccuullttuurraall..  

 

  

6.1 COMPETÊNCIA I 

 

Como primeira competência e seus respectivos níveis, tem-se: 

 

I. Demonstrar domínio da norma culta da língua escrita 

 

1. Demonstra conhecimento precário da norma culta, com graves e freqüentes 

desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenções da escrita. 

2. Demonstra conhecimento regular da norma culta, com desvios gramaticais, de 

escolha de registro e de convenções da escrita pouco aceitáveis nessa etapa de 

escolaridade. 

3. Demonstra bom domínio da norma culta, com pontuais desvios gramaticais e de 

convenções da escrita. 

4. Demonstra muito bom domínio da norma culta, com eventuais deslizes 

gramaticais e de convenções da escrita. 

 

Nesta competência é avaliado o domínio da variante padrão na modalidade escrita da 

Língua Portuguesa.  Um aspecto a ser destacado para iniciar a discussão é a escolha da 

terminologia “norma culta”. De acordo com Faraco (2002),  

 

Há na designação norma culta um emaranhado de pressupostos nem sempre 

claramente discerníveis. O qualificativo ‘culta’, por exemplo, tomado em 

sentido absoluto pode sugerir que esta norma se opõe a normas ‘incultas’, que 

seriam faladas por povos desprovidos de cultura (p.39). 
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Entretanto, sabe-se que não há povo sem cultura. A expressão norma culta foi cunhada 

para caracterizar a língua utilizada por grupos que mantêm maior contato com a 

modalidade escrita em determinadas situações formais. Mas vale salientar que essa 

terminologia foi desenvolvida pelos usuários dessa norma. Para Faraco, “seu 

posicionamento privilegiado na estrutura econômica e social os leva a se representar 

como ‘mais cultos’” (2002, p.40). 

 

Sob a ótica do autor, o trabalho com a língua na escola deve abarcar a norma-padrão, 

mas não da forma como o ensino tradicional fez durante anos, sem priorizar as práticas 

de leitura e produção textual: 

 

O produto maior da escolaridade média na área da língua não pode ser o 

domínio de um objeto recortado no abstrato (como tradicionalmente se faz na 

escola brasileira), mas – como temos intensa e extensamente debatido há 

décadas – o domínio de práticas sociais próprias da cultura escrita, no interior 

das quais (e só aí?) faz sentido falar de norma-padrão (2002, p.57). 

 

Atrelada a estas práticas sociais, mencionaria o trabalho feito na escola com 

diversificados gêneros textuais (o tópico será mais discutido na Competência II).  

 

Avaliar o participante através desta competência é dar atenção a um dos objetivos a que 

a escola se propõe em relação ao ensino de língua: o trabalho com o padrão.  “O 

objetivo da escola é ensinar o português padrão, ou, talvez mais exatamente, o de criar 

condições para que ele seja aprendido” (Possenti, 2002, p.33). O que não significa dizer, 

todavia, que outras variantes não se façam presente no trabalho escolar.  

 

O Exame compartilha desse pensamento a partir do momento em que se avalia também 

a escolha de registro. De acordo com os PCN, é objetivo do ensino-aprendizagem de 

língua permitir que os alunos tenham consciência de suas escolhas: 

 

(...) considerando as características e condições do contexto de produção, ou 

seja, é saber adequar os recursos expressivos, a variedade de língua e o estilo às 

diferentes situações comunicativas: saber coordenar satisfatoriamente o que fala 

ou escreve e como fazê-lo; saber que modo de expressão é pertinente em função 
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de sua intenção enunciativa dado o contexto e os interlocutores a quem o texto 

se dirige (1998, p.31). 

 

Segundo os PCNEM (2000),  

 

O conhecimento, a análise e o confronto sobre as diferentes manifestações da 

linguagem devem levar o aluno a respeitá-las e preservá-las como construções 

simbólicas e representações da diversidade social e histórica (p.09). 

 

No caso do Exame, como se tem uma situação formal na qual o aluno deve redigir um 

texto pertencente ao gênero redação escolar, pretende-se que o uso do português padrão 

seja o escolhido. E essa escolha é avaliada partindo-se do pressuposto de que todo 

usuário da língua “realiza, em suas atividades lingüísticas, atividades epilingüísticas em 

que avalia os recursos expressivos que utiliza: se são apropriados para a ocasião, se 

exprimem o que deseja” (Geraldi, 1996, p.130).   

 

São observados ainda os desvios gramaticais e as convenções de escrita. Em relação a 

este último, espera-se que o participante domine e respeite as particularidades da 

modalidade escrita. Aspectos relacionados à ortografia, e à acentuação, o uso de 

maiúsculas, por exemplo, são avaliados. Portanto, certas características comuns à 

oralidade ou ao internetês (discurso híbrido) como, por exemplo, repetição de 

marcadores conversacionais (e, aí, etc.) e abreviações (vc, tb, etc.) devem ser evitadas.  

 

Em relação aos desvios gramaticais, é observada a norma gramatical: sintaxe de 

concordância, regência e colocação; pontuação; flexão, etc. Espera-se que o participante 

em seu texto demonstre domínio sobre a estrutura da língua.  

 

De acordo com os PCNEM-II, “a perspectiva dos estudos gramaticais na escola, até 

hoje se centra, em grande parte, no entendimento da nomenclatura gramatical como eixo 

principal” (2000, p.16). Entretanto, vale salientar que o que por muito tempo foi objeto 

predominante da avaliação da produção escrita, no ENEM tem-se abordado como um 

dos fatores constitutivos (junto à adequação lingüística e às convenções da escrita) de 

uma das cinco competências que compõe o Exame.  
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Segundo, ainda, os PCNEM-II,  

 

Os conteúdos tradicionais de ensino de língua, ou seja, nomenclatura gramatical 

e história da literatura, são deslocados para um segundo plano. O estudo da 

gramática passa a ser uma estratégia para a 

compreensão/interpretação/produção de textos (2000, p.18). 

 

Partindo do pressuposto de que o Exame tem como um de seus norteadores os PCNEM, 

é possível inferir que a demonstração do saber estrutural é solicitada em prol da (e 

associada à) construção de sentido do texto. Segundo o documento, “a gramática 

extrapola em muito o conjunto de frases justapostas deslocados do texto. O texto é 

único como enunciado, mas múltiplo enquanto possibilidade aberta de atribuição de 

significados” (p.18-19).  

 

O mau emprego de uma vírgula, por exemplo, pode ser fator determinante para 

compreensão diferente da pretendida pelo produtor e, como conseqüência, gerar mal 

entendidos. Como se percebe, a competência não evidencia a gramática pela gramática. 

Reflete a preconização do trabalho reflexivo da análise lingüística. Para Mendonça, a 

proposta da prática de análise lingüística se baseia em pontos-chaves, dos quais 

menciona dois: “os resultados insatisfatórios da ênfase na aula de gramática 

(parcialmente evidenciados em avaliações como o ENEM e SAEB)” e “a constatação, 

por meio de pesquisas, de que a gramática normativa, base do ensino de gramática na 

escola, apresenta inconsistências teóricas” (2006, p.199). 

 

Para atingir a pontuação máxima neste tópico, nota 10,0, o participante pode apresentar 

“eventuais deslizes gramaticais e de convenções da escrita”. Isso indica que o exame 

considera a natureza processual da escrita. O texto não é um produto acabado ao 

término da aplicação da prova de redação do ENEM.  

 

Na condição em que o participante produz seu texto, ele tem a possibilidade de 

perpassar por algumas etapas da escrita como o planejamento e a escritura. Devido a 

questões temporais (o participante tem 4 horas e 30 minutos para responder as 63 

questões de múltipla escolha e produzir seu texto), as etapas da revisão e reescritura, 

mesmo que existente em alguns casos, são prejudicadas. Seria necessário um lastro 
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temporal maior para a realização de reflexões que resultem em revisões mais 

aprofundadas e na reescritura do texto.  

 

Além disso, é sabido que o escritor competente lança mão de recursos que não são 

pertinentes à situação de produção específica de seleções, concurso e exames (ex: 

ENEM), como por exemplo, o uso de gramáticas, de dicionários, a realização de 

pesquisas em sites de busca, a consulta a usuários da língua mais experientes (ex: 

professores de português), etc.  

 

6.2 COMPETÊNCIA II 

 

A segunda competência é: 

 

II. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do 

conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto 

dissertativo-argumentativo 

 

1. Desenvolve tangencialmente o tema e/ou apresenta embrionariamente o tipo de 

texto dissertativo-argumentativo; ou desenvolve tangencialmente o tema e 

domina razoavelmente ou bem o tipo de texto dissertativo-argumentativo; ou 

desenvolve razoavelmente o tema e apresenta embrionária ou precariamente o 

tipo de texto dissertativo-argumentativo. 

2. Desenvolve razoavelmente o tema, a partir de considerações próximas do senso 

comum, paráfrases dos textos-estímulo, e domina precária ou razoavelmente o 

tipo de texto dissertativo-argumentativo Desenvolve razoavelmente o tema, 

com indícios de autoria, ainda que apresente argumentos previsíveis, e domina 

razoavelmente ou bem o tipo de texto dissertativo-argumentativo. 

3. Desenvolve razoavelmente o tema, com indícios de autoria, ainda que apresente 

argumentos previsíveis, e domina razoavelmente ou bem o tipo de texto 

dissertativo-argumentativo. 

4. Desenvolve bem o tema, a partir de um repertório cultural produtivo e de 

considerações que fogem o senso comum, e domina bem o tipo de texto 

dissertativo-argumentativo. 
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Neste item são avaliados aspectos temáticos, a partir da compreensão do tema proposto 

pelo exame. Como se pode perceber, as práticas de leitura e de escrita são associadas. 

Como afirma Silva (1991):  

 

(...) ler para compreender os textos, participando criticamente da dinâmica do 

mundo da escrita e posicionando-se frente à realidade, é a finalidade básica que 

estabelecemos para as práticas de leitura da escola. Nesse conceito está 

implícita a idéia de que os professores lançam mão de determinados textos, 

produzidos por certos autores, para instigar e esmerar a compreensão, a crítica e 

o posicionamento dos seus alunos (p.48). 

 

O candidato recebe na proposta, além do tema, textos motivadores. A partir deles, mas, 

principalmente, através do conhecimento de mundo, o aluno deve articular diferentes 

perspectivas para defesa de um ponto de vista, utilizando conceitos de várias áreas, e 

usando recursos - como dados, exemplificações, citações, alusões e analogias - que 

contribuam com a informatividade do texto. 

 

Segundo os PCN (1998): 

 

A produção de discursos não acontece no vazio. Ao contrário, todo discurso se 

relaciona, de alguma forma, com os que já foram produzidos. Nesse sentido, os 

textos, como resultantes da atividade discursiva, estão em constante e contínua 

relação uns com os outros, ainda que, em sua linearidade, isso não se explicite 

(p. 12).  

 

Por isso, a presença de idéias trazidas pelos textos motivadores da proposta 

normalmente estarão presentes no texto do aluno. Entretanto, vale salientar que o 

participante pode se apropriar desses textos contanto que, em sua produção, ratifique-os 

ou refute-os. É essencial que o produtor assuma uma postura e lance, ao expor seu ponto 

de vista, sua voz. De acordo com Rodrigues et al (2007), 

 

O papel de sujeito-autor precisa fazer-se presente de maneira efetiva em seu 

discurso, estabelecendo relações entre os possíveis textos motivadores de uma 

prova, mas mostrando que têm a sua maneira de ver o mundo e de colocar-se 

criticamente diante dele (p.205). 
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Para Evangelista, a escola ocupa um papel essencial no desenvolvimento de aspectos 

relacionados à autoria. A autora afirma que:  

 

Seria mais produtivo para a escola, em vez de trabalhar com o objetivo de 

colocar o texto numa fôrma conceitual e gramatical, na tentativa de impor uma 

seleção rígida de conteúdos e estruturas lingüísticas, ter como meta a descoberta 

e o domínio, pelos alunos, do funcionamento interlocucional da escrita, abrindo 

espaço para a atuação subjetiva do aluno-autor e do professor-leitor (1998, 

p.63).  

 

Diante da natureza dialógica do texto, deve-se ser cauteloso ao avaliar a competência 

dois, quando esta aborda a questão no nível dois do uso da paráfrase. Segundo Hilgert 

(1993), a paráfrase é uma “atividade lingüística de reformulação por meio da qual se 

estabelece, entre um enunciado de origem e um enunciado reformulador, uma relação de 

equivalência semântica....” (p.114). 

 

A paráfrase, então, pode ser utilizada de forma consciente pelo produtor, como uma 

estratégia dialógica para revelação de um ponto de vista. Dependendo da forma como é 

utilizada no texto do participante do Exame, pode ser considerada como recurso 

lingüístico positivo, ou seja, a paráfrase utilizada no texto não como uma cópia da 

proposta (o que normalmente acontece), mas como um ponto de partida a ser discutido 

pelo produtor.  

 

O modo como a paráfrase é agenciada, em função do contexto histórico em que 

a enunciação é produzida, traduz-se em gestos que individuam o trabalho do 

sujeito na linguagem, assinalando por esses gestos a sua singularidade. Assim, 

importa-nos não o que a paráfrase retoma como o repetível, o já-dito, mas, no 

processo de retomada, o que ela produz como efeitos de sentido, já que ela tanto 

pode silenciar um já-dito como ampliar sentidos a partir desse já-dito (Ribeiro, 

2006, p.86). 

 

Outros aspectos observados nessa competência são relacionados à tipologia textual. 

Segundo Marcuschi (2002, p.22), “tipo textual designa uma espécie de seqüência 

definida pela natureza lingüística de sua composição {aspectos lexicais, sintáticos, 

tempos verbais, relações lógicas}”.  
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De acordo com a proposta da redação EMEN, o participante deve redigir um texto que 

respeite os limites estruturais do tipo dissertativo-argumentativo; é destacado ainda que 

“o texto não deve ser escrito em forma de poema (versos) ou narração”.  

 

Na prática do uso da língua, não se pode considerar, apenas, questões tipológicas do 

texto, mas também as relacionadas aos gêneros, que são “realizações lingüísticas 

concretas definidas por propriedades sócio-comunicativas” (Marcuschi, 2002, p.23).  

 

Para Bakhtin (1997), os gêneros são relativamente estáveis em relação a suas formas e 

apresentam também caráter essencialmente funcional. De acordo com o estudioso,  

 

a riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade 

virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade 

comporta um repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se à 

medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa (p.279). 

 

Os conceitos de tipos e gêneros apresentam-se imbricados, uma vez que “os gêneros são 

uma espécie de armadura cognitiva geral preenchida por seqüências tipológicas de base 

que podem ser bastante heterogêneas, mas relacionadas entre si” (Marcuschi, 2002, 

p.27).  

 

Em relação ao que é preconizado para o ensino de língua pelos PCN, norteadores do 

ENEM, tem-se: 

 

• “É necessário contemplar, nas atividades de ensino, a diversidade de textos e 

gêneros, e não apenas em função de sua relevância social, mas também pelo fato 

de que textos pertencentes a diferentes gêneros são organizados de diferentes 

formas” (PCN, 1998, p. 23);  

• “Formar escritores competentes, supõe, portanto, uma prática continuada de 

produção de textos na sala de aula, situações de produção de uma grande 

variedade de textos de fato e uma aproximação das condições de produção às 

circunstâncias nas quais se produzem esses textos. Diferentes objetivos exigem 

diferentes gêneros e estes, por sua vez, têm suas formas características que 

precisam ser aprendidas” (PCN, 1998, p.44). 
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A partir do momento em que o Exame utiliza o mesmo tipo de texto, o trabalho com 

textos originados em variadas esferas da vida social deixa de ser levado em 

consideração. Não há, portanto, diversidade textual. 

 

A restrição ao tipo dissertativo traz graves conseqüências para o ensino de escrita, 

principalmente no EM. O aluno que busca alcançar boa nota, tanto no ENEM quanto 

nos vestibulares, passam a “treinar” apenas o texto dissertativo. Isso contribui para a 

padronização e engessamento de textos “que dão certo” e favorece o surgimento de 

mitos e dicas que, muitas vezes, são levadas à risca, como ‘evite isso’, ‘evite aquilo’, 

etc. 

 

Além disso, se o ENEM avalia as competências desenvolvidas ao longo dos anos da 

Educação Básica, em particular, do Ensino Médio: por que não variar os gêneros 

textuais como proposta da produção?  

 

A Competência II aborda ainda o grau de informatividade textual. Costa Val (1999), ao 

citar Beaugrande e Dressler (1983), afirma que quanto mais previsível for o texto, 

menor seu grau de informatividade uma vez que esta estaria diretamente relacionada a 

sua recepção. Então, embora um texto menos previsível exija mais de seu leitor, ele 

torna-se mais interessante. Outro aspecto seria o fato do texto produzido estabelecer 

relações com outros e, por isso, trazer o discurso anônimo do senso comum (Costa Val). 

Para a autora,  

 

Avaliar a intertextualidade, em sentido lato, pode significar a presença dessa 

fala subliminar, de todos e de ninguém, nos textos estudados. Por outro lado, 

como esse discurso é de conhecimento geral, pode-se também considerá-lo 

como informação previsível e avaliar sua presença como elemento que faz 

baixar o grau de informatividade (1999, p.15). 

 

Deve-se ser cauteloso em relação a essa afirmação. O senso comum pode ser bem 

fundamentado. É importante que seja feita uma reflexão sobre a temática. 
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6.3 COMPETÊNCIA III 

 

A terceira competência é: 

 

III Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e 

argumentos em defesa de um ponto de vista  

 

1. Apresenta informações, fatos e opiniões precariamente relacionados com o 

tema. 

2. Apresenta informações, fatos e opiniões, ainda que pertinentes com o tema 

proposto, mas com pouca articulação e/ou com contradições, ou limita-se a 

reproduzir os argumentos constantes na proposta de redação. 

3. Seleciona informações, fatos, opiniões e argumentos pertinentes ao tema 

proposto, organizando-os e relacionando-os de forma pouco consistente em 

defesa do ponto de vista destacado em seu projeto de texto. 

4. Seleciona, organiza e relaciona, de forma consistente, informações, fatos, 

opiniões e argumentos pertinentes ao tema proposto em defesa do ponto de 

vista destacado em seu projeto de texto. 

 

Como pode ser percebido, neste item, procura-se avaliar aspectos relativos à coerência. 

Através da seleção, do relacionamento, organização, e interpretação de fatos e opiniões 

em favor da construção de um ponto de vista, pode-se perceber o desenvolvimento, pelo 

candidato, da lógica interna do texto, que é: 

 

Resultante dos significados que sua rede de conceitos e relações põe em jogo, 

mas também de compatibilidade entre essa rede conceitual – o mundo textual – 

e o conhecimento de mundo de quem processa o discurso (Costa Val, 1999, 

p.06). 

 

Complementa a competência anterior, uma vez que, além de o candidato ter que 

demonstrar compreensão acerca da temática proposta, é necessário relacionar idéias, 

com continuidade e progressão, de forma não-contraditória. É avaliado, então, se os 

argumentos são coerentes com o ponto de vista adotado em relação à questão-problema 

proposta.   
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A coerência textual, segundo Costa Val, é decorrente da forma como os conceitos são 

configurados. A autora acrescenta que contribui também para a construção de sentido 

do texto, estabelecendo uma lógica interna, por isso envolve aspectos lógicos e 

semânticos. Juntamente com a coesão, compõe o material conceitual e lingüístico. 

Envolve ainda aspectos cognitivos, “na medida em que depende do partilhar de 

conhecimentos entre os interlocutores” (1999, p.05). Então, pode-se afirmar que a 

coerência não está apenas restrita ao texto, já que este não produz significado por si 

mesmo. As relações estabelecidas entre produtor-texto-leitor, o que Costa Val chama de 

coerência pragmática, contribuem para a construção de sentidos, e somadas às relações 

lógico-semânticas são responsáveis pela textualidade. 

 

O texto coerente, para a autora, deve fazer retomadas do que vem sendo desenvolvido 

em favor da unidade, ou seja, o texto precisa ter elementos constantes que o configuram 

como um todo. Avaliar esta continuidade “é verificar, no plano conceitual, se há 

elementos que percorrem todo o seu desenvolvimento, conferindo-lhe unidade” (p.22). 

Além das retomadas, é importante que o grau de informatividade seja considerado pelo 

produtor para que elementos de continuidade não resultem em repetição. Outro fato a 

ser destacado, é o cuidado com a contradição. Os argumentos “têm que ser compatíveis 

entre si, não só no que trazem explícito como também do que deles se pode concluir por 

pressuposição ou inferência” (p.25). 

 

Para que o texto do participante seja coerente não é necessário seguir uma estrutura 

canônica, rígida. Segundo Rojo (2004, p.10), 

 

Se muitas dissertações escolares começam pela afirmação de uma tese que será 

sustentada por argumentos de diversos tipos hierarquizados, não é raro um 

artigo jornalístico de opinião recorrer a outros estratagemas argumentativos, 

como iniciar por relatos exemplares ou ironizar, para chegar à formação da 

opinião. 

 

Portanto, o produtor, ao escrever o texto dissertativo-argumentativo, pode lançar mão de 

uma gama de estratégias que a língua oferece. De acordo com Dolz (1996), a 

dificuldade do aluno (o autor faz referência principalmente aos do Ensino Fundamental) 

em escrever esse tipo de texto não está relacionada à capacidade de argumentação em si, 
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e sim ao domínio dessas estratégias e recursos pertencentes à modalidade escrita da 

língua. 

 

Outro problema, levantado por Bronckart (1999), é falta de consciência de quem vai ler 

o texto, uma vez que dificulta a tomada de posição perante contra-argumentos possíveis. 

“Quando o agente produtor considera que um aspecto do tema que expõe é contestável 

(ao seu ver e/ou ao do destinatário), tende a organizar esse objeto de discurso em uma 

seqüência argumentativa” (Bronckart, 1999, p.234). Para o autor, a antecipação de 

características do interlocutor condiz com o fato da argumentação ser efetivamente 

dialógica. Entretanto, devido às condições de produção do ENEM, o participante deixa 

de interagir com um interlocutor para interagir com um interlocutor-avaliador. 

 

6.4 COMPETÊNCIA IV 

 

A quarta competência avaliada é: 

 

IV Demonstrar conhecimento dos mecanismos lingüísticos necessários para a 

construção da argumentação  

 

1. Não articula as partes do texto. 

2. Articula precariamente as partes do texto, devido a problemas freqüentes na 

utilização dos recursos coesivos. 

3. Articula razoavelmente as partes do texto, mas apresenta problemas na 

utilização dos recursos coesivos. 

4. Articula adequadamente as partes do texto, podendo apresentar eventuais 

problemas na utilização de recursos coesivos. 

 

Nesse item são avaliados aspectos relacionados à articulação e a recursos coesivos. 

Costa Val (1999) afirma que é importante observar a presença e a pertinência das 

relações entre informações, fatos e opiniões apresentados, pois “o texto pode apresentar 

fatos e conceitos relacionáveis sem estabelecer ligações entre eles, ou pode estabelecer 

relações não pertinentes entre os fatos e conceitos que denota” (1999, p.29).  
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De acordo com Antunes (1996), a coesão ocupa papel essencial para construção da 

argumentação, uma vez que está relacionada à disposição dos elementos textuais em 

favor da continuidade tópica. Koch compartilha da mesma opinião ao afirmar que:  

 

Considerando-se como constitutivo de um enunciado o fato de se apresentar 

como orientando a seqüência do discurso, isto é, de determinar os 

encadeamentos possíveis com outros enunciados capazes de continuá-lo, faz-se 

preciso admitir que existem enunciados cujo traço constitutivo é serem 

empregados com a pretensão de orientar o interlocutor para certos tipos de 

conclusão, com exclusão de outros (1999, p.104 ).  

 

Essa orientação, mencionada por Koch, constitui uma cadeia coesiva, isto é, um 

entrelaçamento com nexos semânticos que se distribuem no texto “como se este 

compusesse um terreno pontilhado por diferentes tipos de nós” (Antunes, 1996, p.78). 

Para a construção dessa cadeia, a língua oferece diversos mecanismos.  

 

É avaliado, então, nessa competência, se o participante faz uso desses mecanismos 

lingüísticos, por exemplo: faz uso de sinonímia, hiperonímia, reiteração? Faz 

nominalizações? Faz relações anafóricas e catafóricas? Lança mão de elipses? São 

utilizados adequadamente operadores argumentativos entre os parágrafos, sentenças e 

palavras? 

 

Sobre esses últimos, Koch (1999) afirma que seu uso é estratégia indispensável ao ato 

de argumentar. Para a autora, são elementos que contribuem para a constituição 

seqüencial do discurso à medida que possuem pretensão de guiar o leitor a determinadas 

interpretações. Por exemplo, o uso de palavras ou expressões como: inclusive, também, 

mesmo, que dão a idéia de inclusão; ainda, que pode marcar excesso ou ser introdutor 

de argumento adicional; isto é, ou seja, em outras palavras, com intenção de retificar, 

esclarecer e/ou desenvolver um argumento; dentre outros. 

 

Segundo Citelli (2001), “estruturar um texto, integrando os vários níveis de sentidos, 

não é tarefa fácil, e a reflexão só ganhará eficácia se vier acompanhada de experiência e 

fatos significativos” (p.11). Portanto, pode-se afirmar que esta competência está 

bastante interligada à anterior. Para o autor, o trabalho em sala de aula com construção e 
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estruturação de períodos, por exemplo, deve ser realizado uma vez que “é importante 

mostrar como as conjunções e preposições representam a possibilidade de encadear 

idéias, de criar relações que precisam ser seguidas a fim de não se perder o assunto” 

(p.157). Mas destaca que não se pode perder de vista que o texto argumentativo, como 

qualquer outro, não é apenas uma ‘pirotecnia formal’, mas também produto da 

maturidade intelectual desenvolvida através de ‘experiência e fatos significativos’. 

 

Um último aspecto a ser destacado (não será feita maior discussão no momento por não 

ser foco deste estudo) sobre a avaliação desta competência no Exame, é o fato de existir 

uma equipe preparada para avaliar os textos de alunos que possuem a Libras (Língua 

Brasileira de Sinais) como primeira língua (e que declaram ao fazer a inscrição para o 

exame).  

 

Em um estudo sobre a coesão em textos escritos por adolescentes surdos, Meirelles e 

Spinillo (2004) destacaram como marcas recorrentes: a presença de sentenças curtas 

com estrutura sintática elementar, a limitação de elementos de ligação como 

conjunções, preposições e pronomes demonstrativos, problemas relacionados à flexão 

verbal e restrição do uso de sinais de pontuação.  

 

Marcas como estas fazem com que Silva (2007) afirme que a surdez “provoca a 

emergência de uma escrita qualitativamente diferente daquela a qual estamos habituados 

e exige de todos nós um distanciamento maior daquela visão grafocêntrica da escrita”.  

 

A equipe especialista avalia, então, uma escrita com particularidades específicas, 

considerando que o surdo deixa marcas de sua identidade, principalmente devido a 

limitações no uso de recursos coesivos, ao passo que “mostra sua criatividade (as 

táticas) ao utilizar caminhos fora da ordem estabelecida (para o português, nesse caso)” 

(Silva, 2007). 

 

Enfim, pode-se afirmar que nesta competência não é feita uma avaliação apenas do 

ponto de vista sintático, mas também de caráter semântico-discursivo. Segundo 

Gregolin, “as marcas lingüísticas que estruturam um texto guiam o leitor para a 

interpretação semântica dos sentidos em uma determinada direção argumentativa” 

(1993, p.26).  
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6.5 COMPETÊNCIA V 

 

A quinta e última competência é:  

 

V Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, demonstrando respeito 

aos Direitos Humanos  

 

1. Elabora proposta tangencial ao tema em questão (respeitando os direitos 

humanos). 

2. Elabora proposta relacionada com o tema em questão, mas não articulada com a 

discussão desenvolvida em seu texto, ou apenas subentendida no 

desenvolvimento do texto (respeitando os direitos humanos). 

3. Elabora proposta relacionada com o tema em questão, mas pouco articulada à 

discussão desenvolvida em seu texto (respeitando os direitos humanos). 

4. Elabora proposta relacionada com o tema em questão e bem articulada à 

discussão desenvolvida em seu texto (respeitando os direitos humanos). 

 

Através do desenvolvimento de uma proposta de intervenção para a situação-problema 

exposta na Proposta de Redação do ENEM, objetiva-se avaliar e, principalmente, 

reforçar a ideologia do exercício da cidadania ativa, que, como pode ser observado 

abaixo, é preconizado por vários textos oficiais. 

 

Na LDB (nº 9.394/96), tem-se entre as finalidades do Ensino Médio (art.35):  

 

 II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando como 

pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico;  

 

Nos PCN de Língua Portuguesa (1998), como objetivo do Ensino Fundamental: 

 

Compreender a cidadania como participação social e política, assim 

como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, 

no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às 
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injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. 

 

Nos PCNEM (2000, p.13): 

 

A perspectiva é de uma aprendizagem permanente, de uma formação 

continuada, considerando como elemento central dessa formação a 

construção da cidadania em função dos processos sociais que se 

modificam. 

 

 

Formar, então, o cidadão crítico, criativo e participativo é objetivo da escola. Por isso, o 

ENEM dedica uma das cinco competências para avaliar a proposta de ação do 

participante que deve estar em consonância com as conquistas advindas da luta pelos 

direitos humanos nos mais variados âmbitos: jurídico, político, social, etc. Segundo 

Andrade e Rabelo: 

 

O Enem busca verificar como o conhecimento assim construído pode ser 

efetivado pelo participante por meio da demonstração de sua autonomia de 

julgamento e de ação, de atitudes, valores e procedimentos diante de situações-

problema que se aproximem, o máximo possível, das condições reais de 

convívio social e de trabalho individual e coletivo (2002, p. 17).  

 

A solução proposta pelo participante precisa ter relação com os argumentos escolhidos 

pelo candidato de forma que ‘conclusões prontas’ advindas de fórmulas desenvolvidas, 

muitas vezes em cursinhos, sejam evitadas. Preza-se, então, pela autoria. Como afirmam 

Rodrigues et al (2007):  

 

A forma por meio da qual o texto ‘aponta para o seu autor’ está estreitamente 

relacionada com as maneiras pelas quais esse autor, adequando-se às normas da 

comunidade onde o seu discurso irá circular, deixa-se perceber em seu próprio 

dizer (p.198). 

 

Entretanto, pode-se questionar até que ponto o espaço para autoria é dedicado ao 

participante. A liberdade para se exprimir não é total. Ele deve incluir em seu texto 
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necessariamente uma proposta de solução que, por sua vez, deve condizer com os 

Direitos Humanos.  

 

Será que não há uma imposição ideológica? Há liberdade para que o sujeito do discurso 

esteja inscrito na materialidade do seu texto? O jornalista Reinaldo Azevedo, ao 

escrever um texto de opinião sobre o Exame, ou melhor, ao fazer oposição ao governo 

vigente, faz a seguinte afirmação: 

 

Um dos meus sobrinhos, filho da minha irmã, fez a prova: “Mandei ver, tio. 

Falei que índio praticar infanticídio é uma diversidade que eu não respeito”. E 

eu: “Cara, você fez isso? Então já se danou (eu empreguei outro verbo, 

confesso...)” E ele: “Claro que não, né, Tio? E eu sou besta? Tava na cara que 

era para elogiar a diversidade (Revista Veja, 27 de agosto de 2007). 

 

Como se pode observar neste exemplo, o participante para obter uma pontuação 

desejada, escreve o que acredita que deva ser escrito, ou seja, aquilo que se deseja ler, 

mesmo discordando em algum aspecto. No caso do infanticídio praticado pelos índios, 

existem opiniões bastante divergentes. Para Payê (apud Rebouças, 2007), por exemplo, 

os índios não precisam se basear nos padrões morais dos brancos. "Eles têm direito a 

uma concepção própria de direitos humanos. Por que os povos indígenas deveriam 

aceitar a visão dos brancos sobre direitos humanos como a única correta?” (Payê apud 

Rebouças, 2007). 

 

Gregolin afirma que “analisar a autoria na relação que o texto estabelece com o sujeito 

que o produziu significa conceber o sujeito da escrita como uma construção do próprio 

discurso” (2003, p.48). Segundo os PCNEM (2000),  

 

A análise da dimensão dialógica da linguagem permite o reconhecimento de 

pontos de vista diferentes sobre um mesmo objeto de estudo e a formação de 

um ponto de vista próprio. A opção do aluno por um ponto de vista coerente, 

em situação determinada, faz parte de uma reflexão consciente e assumida, 

mesmo que provisória. A importância de liberar a expressão da opinião do 

aluno, mesmo que não seja a nossa, permite que crie um sentido para a 

comunicação do seu pensamento. Deixar falar/escrever de todas as formas, 

tendo como meta a organização dos textos (p.21-22). 
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No ENEM, entretanto, há uma forte postura de formação de idéias que é imposta ao 

participante. Portanto, mesmo que seja “por uma causa justa”, tem-se nesse aspecto algo 

de contraditório. 

 

 

6.6 PONTOS DE VISTA 

 

Como pôde ser observado, a discussão feita em torno das competências e dos níveis que 

compõem a Planilha de Correção da Redação do ENEM parte dos pressupostos 

presentes no referencial teórico. A avaliação da produção textual, na perspectiva 

adotada neste estudo, leva em consideração: 

 

• A heterogeneidade da língua; 

• O ensino sistemático da escrita a nível textual; 

• Os aspectos relacionados às condições de produção: Quem escreve o texto? Para 

quem escreve? Em que situação? Com que finalidade? 

• O trabalho com a produção de texto não fragmento, ou seja, integrado com as 

práticas de leitura e análise lingüística; 

• A escrita tida como um processo composto por várias etapas; 

• A avaliação que leva em consideração não apenas o produto final do texto; 

• O professor como interlocutor; 

• O erro utilizado a serviço da aprendizagem (possibilidade de reflexão). A 

avaliação dos erros junto aos alunos significa “promover um trabalho de 

reflexão sobre a língua e suas peculiaridades, uma atividade de 

construção/apreensão de suas regras de funcionamento” (p.139).  

 

Baseado nos tópicos acima e considerando o que é proposto nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais e na Fundamentação Teórico Metodológica do ENEM, tem-se o 

quadro síntese que destaca aspectos aqui considerados como fatores positivos e 

negativos que permeiam a produção escrita no ENEM. 
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PLANILHA DE CORREÇÃO DE REDAÇÃO DO ENEM 

 

PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS 

 

♦ Consideração das características e 

das condições do contexto de 

produção: 

 

• Escolha de registro 

(consideração do padrão de 

acordo com o gênero); 

 

• Para atingir a pontuação 

máxima na competência I, nota 

10,0, o participante pode 

apresentar “eventuais deslizes 

gramaticais e de convenções da 

escrita”. 

 

♦ Norma gramatical: o que por 

muito tempo foi objeto 

predominante da avaliação da 

produção escrita, no ENEM tem-se 

abordado como um dos fatores 

constitutivo de uma das cinco 

competências que compõe o 

Exame.  

 

♦ Práticas de leitura e de escrita são 

associadas: na competência II são 

avaliados aspectos temáticos a 

partir da compreensão do tema 

proposto pelo exame (através da 

♦ Questão terminológica: uso da 

expressão ‘norma culta’. 

 

♦ Condenação da paráfrase. O 

recurso, dependendo da situação, 

pode ser utilizado de forma 

consciente pelo produtor como 

uma estratégia dialógica para 

revelação de um ponto de vista. 

 

♦ A falta da perspectiva do trabalho 

com gêneros textuais. 

 

♦ Determinação ideológica: inclusão 

necessária no texto de uma 

proposta de solução que, por sua 

vez, deve condizer com os Direitos 

Humanos. 
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compreensão da proposta 

comporta por textos-estímulo). 

 

♦ Na competência IV, é feita uma 

avaliação não apenas do ponto de 

vista sintático, mas também de 

caráter semântico-discursivo. 

 

♦ Existe uma equipe preparada para 

avaliar os textos de alunos que 

possuem a Libras como primeira 

língua  

 

♦ É avaliada a proposta de ação do 

participante que deve estar em 

consonância com as conquistas 

advindas da luta pelos direitos 

humanos nos mais variados 

âmbitos: jurídico, político, social, 

etc. 
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7 – DISCUSSÃO DA AVALIAÇÃO DA REDAÇÃO DO ENEM: 

O QUE PENSAM OS AVALIADORES? 

 

Neste capítulo serão discutidas as entrevistas coletadas conforme explicitação no 

capítulo relacionado à metodologia. A análise será feita à luz do referencial trazido nos 

capítulos 3 e 4, e na descrição do ENEM no capítulo 5. Tem o propósito de investigar 

como o corretores do ENEM se posicionam em relação ao processo avaliativo. 

 

O trabalho com esse corpus passou por 3 etapas propostas por Minayo (1998). A 

primeira consistiu na ordenação dos dados (que nesse momento aconteceu de forma 

seqüenciada de acordo com a cronologia da realização das entrevistas):  

 

a) Todo o material de áudio foi ouvido novamente pelo pesquisador; 

b) Foram feitas as transcrições de algumas entrevistas por completo e de outras, 

apenas de trechos, o que já evidencia, juntamente com a elaboração do roteiro, a 

consideração de uma organização em pontos de interesse para essa pesquisa. 

 

Na segunda etapa o corpus foi classificado, pois se parte do pressuposto de que “não é o 

campo que traz o dado, na medida em que o dado não é ‘dado’, é ‘construído’. É fruto 

de uma relação entre as questões teoricamente elaboradas e dirigidas ao campo...” 

(Minayo, 1998:235).  

 

Nesta etapa houve uma nova escuta exaustiva do material de áudio para que se pudesse 

entender as entrevistas de cada participante como um todo e, ao mesmo tempo, pudesse 

destacar os pontos cruciais para a pesquisa, como:  

 

 

7.1 As considerações gerais sobre o processo de 

avaliação de textos no ENEM: feedback ao 

participante e ao avaliador, quantidade de 

textos avaliados pelo sujeito participante e 

influência de concepções; 
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7.2 A concepção que o sujeito participante (o 

avaliador) tem das competências e os níveis 

que compõem a Planilha de Correção da 

Redação do ENEM; 

 

7.3 As dificuldades relacionadas aos critérios do 

ENEM vivenciadas pelos avaliadores durante o 

processo de avaliação dos textos. 

 

 

 

Segundo Minayo,  

 

Essa atividade ajuda o pesquisador a, processualmente, estabelecer as 

categorias empíricas, confrontando-as com as categorias analíticas teoricamente 

estabelecidas como balizas da investigação, buscando as relações dialéticas 

entre ambas (1998:235). 

 

É possível, por outro lado, observar que algumas perguntas que se fizeram presentes no 

roteiro, no momento da entrevista não serão comentadas, pelo menos explicitamente.  

 

Na terceira e última etapa, tem-se a junção do que havia sido feito nas etapas anteriores 

a uma inflexão ao material empírico para que se pudesse traçar os comentários 

analíticos. 

 

Enfim, serão, então, discutidos os aspectos anteriormente topicalizados. Vale salientar 

que estes itens são separados, apenas, por caráter metodológico, mas se apresentam na 

entrevista como um todo. De acordo com Szymanski (2004:67): 

 

Uma vez que o sentido do todo foi apreendido e como é impossível analisar um 

texto inteiro simultaneamente, o pesquisador deve quebrar o todo em partes: 

volta ao começo do texto uma vez mais e passa a pôr em evidência os 

significados, em função do fenômeno que está investigando; esses significados 

existem para o pesquisador que está interrogando e não são unidades 
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rigidamente prescritas – são respostas para suas interrogações. Assim 

procedendo, obtêm-se ‘unidades de significado’; estas se relacionam umas com 

as outras, mas indicam momentos distinguíveis na totalidade de descrição. 

 

 

7.1 CRÍTICAS AO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA REDAÇÃO DO ENEM 

COMO UM TODO 

 

Foi apontado pelo avaliador a dificuldade de trabalhar com mais de um foco de 

avaliação em uma única competência. Por exemplo, a competência II avalia o domínio 

estrutural do tipo textual solicitado pela proposta, além da compreensão do tema 

proposto e o desenvolvimento temático apresentado pelo participante a partir da 

aplicação de conceitos de várias áreas de conhecimento. 

 

Av7: ‘desenvolve tangencialmente o tema e/ou apresenta embrionariamente o tipo de 

texto dissertativo-argumentativo 

 ou desenvolve tangencialmente o tema e domina razoavelmente ou bem o tipo de 

texto dissertativo-argumentativo 

 ou desenvolve razoavelmente o tema e apresenta embrionária ou precariamente o 

tipo de texto dissertativo-argumentativo’ 

 eu nunca entendia bem porque as três coisas estavam no mesmo tópico 

 eu ficava confusa 

 

Vale ressaltar que o ENEM tem o objetivo de oferecer um retorno ao participante para 

que ele possa refletir sobre sua prática de escrita. Entretanto, se o avaliador que possui 

domínio teórico-prático relacionado à produção textual tem dificuldades com a planilha 

de critérios no momento da avaliação, pode-se, então, inferir como deve ficar o 

participante.  

 

Se não houver um trabalho interpretativo das competências, o participante receberá seus 

resultados e se voltará essencialmente para a nota, sem ao menos refletir sobre a mesma. 

De acordo com Av1, este trabalho com os critérios deve acontecer na escola uma vez 

que o aluno pode não saber, por exemplo, o que significa “desvios gramaticais de 

escolha de registro e de convenções da escrita pouco aceitáveis nessa etapa de 

escolaridade”.  



 

 108 
 

Av1: pra mim também é muito complexo corrigir um texto que não vai ter um leitor da 

correção 

 isso me incomoda muito porque eu dialogo 

 eu digo “faça isso... melhore isso” 

E: mas embora o candidato não leia sua observação “faça assim” nesse determinado 

aspecto 

 ele vai receber uma carta com sua marcação em relação às competências 

Av1: é... o ENEM tem isso que vai além dos vestibulares 

 agora pergunto... ele consegue ler isso aqui? 

 com as minhas as observações 

 para ele é muito mais fácil quando ele pega isso aqui [segura o texto avaliado] 

 ele diz “ah:: ta... tirei sete” 

 ele não pára e os colégios/ 

 aí há uma questão para refletir também 

 o colégio não pára 

 “traz todo mundo... vamos refletir... você tirou tanto na competência tal... por quê? 

 faltou isso faltou aquilo” 

 talvez seja isso que a equipe organizadora do ENEM espera 

 mas não é o que as escolas estão fazendo 

 ele pega... vê quanto tirou em cada competência 

 eles não conseguem ler 

 eles não conseguem quer dizer eu falo bem hipoteticamente 

 eu não trabalho com o ensino médio 

 mas eu acredito que eles não consigam... 

 ‘demonstra domínio da norma culta’ 

 “eu tirei dois... então o que eu preciso fazer para tirar a quatro? 

 quais foram os meus problemas?” 

 não há o trabalho com os resultados 

 o trabalho/ 

 ele pára nos resultados quando na verdade ele deveria iniciar um novo trabalho 

 

Av3: se um menino ler 

 ele não vai saber 

 a criatura que for ler a sua prova depois/ 

 ele não vai saber exatamente 

 porque vem pra casa né? 



 

 109 
 

 claro que eles vão ter uma idéia porque na hora em que ele lê ‘desenvolveu 

razoavelmente a partir de considerações próximas...’/ 

 mas muitos não vão entender o que é aquilo ali  

 porque ele não tem alguém pra dar esse feedback... esse retorno 

 

Questão similar que também pode ser discutida se relaciona a avaliação da própria 

avaliação. Alguns avaliadores questionaram no momento da entrevista quando iniciaria 

o processo de 2008 e como saberiam se iriam fazer parte da equipe novamente. Pode-se 

perceber, através do depoimento seguinte, que é sentida a falta da meta-avaliação junto 

ao avaliador. Assim como o participante recebe a carta sobre sua prova, com a 

finalidade de desenvolver competências até então passíveis de melhoramento, cada 

avaliador precisa também de um feedback para a confirmação ou redirecionamento de 

sua prática. No fragmento abaixo Av1 expõe sua angústia:  

 

Av1:  como é que a gente sabe se vai corrigir esse ano de novo ou não?  

 porque eu acho que é outra coisa/ 

 deveria ter um retorno para o corretor 

 “você foi bem... você foi mal” 

         /.../ 

 isso acontece em outros processos também 

 a gente trabalha trabalha trabalha 

 discute discute discute 

 mas no final não recebe um retorno 

 a gente só sabe se nossa correção foi boa um ano depois quando eles ligam 

 me chamou para corrigir novamente... 

 então eu penso “gostaram da minha correção” 

         /.../ 

 mas nem sobre isso [cotas] eu recebi um retorno 

 “olhe... você não bateu as cotas... mas tudo bem” 

 então... “você não bateu as cotas... tem que bater” 

 eu queria alguma resposta  

 nem que fosse uma bronca porque eu não estava batendo as cotas 

 

Sobre o último trecho transcrito, tem-se uma referência à quantidade de textos a serem 

avaliados. Muitos dos avaliadores entrevistados argumentaram como fator a ser 

repensado uma vez que o excesso de material poderia trazer conseqüências para a 
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qualidade da avaliação. Os avaliadores recebem 102 textos por dia durante um mês, 

número que foi reduzido se comparado ao ano de 2006 quando esse número foi de 120. 

Entretanto, vale salientar que se trata aqui de avaliação em larga escala. 

 

Av1: no início eu voltava muito 

 mas depois eu parei porque se não eu não terminava nunca 

 eu acho que se não fosse a grande quantidade dessas cotas de cento e tantas 

 a qualidade melhorava 

 

Av5: você fica desesperado 

 você tem que corrigir muitas redações 

 um envelope com mais de cem redações 

 

Av7: /.../ então... assim... eu trabalhei pouco tempo com produção textual 

 inclusive todas as vezes que eu era chamada para trabalhar com correção 

 eu sempre dizia “não quero não” 

 por quê? porque eu tenho... não sei 

 meu limite de cansaço mental ele/ 

 chegou a trinta quarenta redações eu já/ 

 aí eu acho que minha criticidade vai pra as cucuias 

 eu já não consigo... sabe?  

 

O fato da avaliação do texto ocorrer através do computador não foi alvo de dificuldade 

para os entrevistados, apesar de estarem acostumados e sentirem falta das marcações, 

foi mencionado que apenas no começo tiveram a sensação de estranheza que com a 

prática foi sendo desfeita. Alguns avaliadores, inclusive, atribuíram ao uso da tecnologia 

características relacionadas à praticidade e à agilidade para eles próprios. 

 

Uma outra observação identificada a partir do discurso dos avaliadores é o fato de 

alguns criarem uma certa imagem sobre o ENEM. É como se o grau de exigência no 

Exame fosse inferior, por exemplo, à sala de aula ou a outras comissões organizadoras 

de concursos. O que foi observado é que alguns avaliadores realizam a leitura texto do 

participante com este pré-conceito, refletindo, portanto, na avaliação feita.  
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Av3:  aqui a gente/ 

 até... eu acho que tem uma certa condescendência 

 diante da variedade de estudantes que vem da escola pública 

 que vem com muita deficiência... de escola rural...  

    /.../ 

 a avaliação é virtual 

 então a gente não pontua questões menores 

 a avaliação é feita no âmbito maior  

 que ali engloba muita coisa e muita coisa também passa despercebido né? 

 

Av9: eu vejo que no ENEM você acaba pesando menos em alguns critérios 

E: isso por quê? 

 por conta da planilha? 

Av9: também da planilha... mas eu acho que pesa um outro critério aí 

 que é o do público que você tá corrigindo 

 

Vale salientar, entretanto, que estes não são casos em que os avaliadores fazem 

reflexões sobre a planilha e, com base em suas concepções e práticas, julgam-na branda. 

Por outro lado, tem-se como exemplo, a postura de Av7 ao não concordar que o texto 

que fuja totalmente à temática seja avaliado (discutido no tópico 7.3) e Av5 ao discordar 

com o fato de que o conceito máximo na competência I permita deslizes uma vez que 

menciona encontrar textos sem deslizes quaisquer que ficam no mesmo plano dos que 

os apresentam; para Av5, no continuum dos conceitos o nível 4 desta competência não 

deveria estar no extremo, deveria ser o penúltimo.  

 

Então, se pode afirmar que uma coisa é achar que no ENEM as notas devem ser mais 

altas porque o Exame é ‘leve’ (Av3 e Av9), porque há participantes de classes 

economicamente desfavorecidas, e outra coisa é ter opiniões particulares em relação à 

rigidez, mas que são evitadas de serem levadas à realização do trabalho. É o que pode 

ser observado no fragmento seguinte. Apesar de Av6 se posicionar criticamente perante 

o que lhe é oferecido, ele procura realizar. Para exemplificar, no fragmento seguinte, 

Av6 cita uma comissão de vestibular para qual trabalha em que tem que contabilizar os 

erros do candidato e descontar na nota, mesmo sendo a infração relacionada ao mesmo 

conhecimento, mesmo discordando de tal postura. 
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Av6: eu acho que independente das nossas concepções 

a gente tem que cumprir o acordado 

a gente pode discutir concepções antes de começar a corrigir... entendesse? 

depois que a gente começa a corrigir 

a gente tem que entrar dentro daquelas concepções que foram ali acordadas 

vestir a camisa 

 

 

7.2 CRÍTICA ÀS COMPETÊNCIAS DA PLANILHA 

 

Ao serem questionados em relação à distribuição eqüitativa de critérios da prova no que 

se refere à composição das notas, os avaliadores, de modo geral, destacaram e 

concordaram com o fato de não haver ênfase na competência I, ou seja, aspectos 

relacionados ao uso do padrão – tanto questões de escolha de registro quanto o 

conhecimento estrutural da língua escrita – não são sobressalentes (corresponde a 20% 

da nota) em relação a outros fatores que colaboram para a textualidade da produção do 

participante (como pode ser verificado nos fragmentos seguintes). Os avaliadores 

entrevistados concebem que um bom texto não é aquele que apenas apresenta 

excelência em ortografia, acentuação, regência verbal, etc.; e que o ENEM abarca a 

tendência preconizada pelos estudos lingüísticos atuais e documentos oficiais para a 

realização do trabalho com a produção escrita na escola. 

 

Av9: ‘demosntrar domínio da norma culta escrita’... 

 eu acho que tem de haver realmente este critério 

 e eu acho que ele está com uma pontuação aí que lhe cabe devidamente 

 eu acho que realmente foi bem acertada 

 1/5 da nota 

 acho que os aspectos gramaticais não devem ultrapassar isso aí 

 

Av7:  eu só não acho que correção de redação deve de maneira nenhuma 

 deve privilegiar 

 acho inclusive que não acontece mais esse tipo de correção 

 gramática e só isso 

 o texto está bonitinho estruturado gramaticalmente perfeito mas é vazio de idéias 
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Essa postura discursiva dos avaliadores foi confirmada junto a sete avaliadores no 

momento em que deixaram suas marcas nos textos ao realizarem a avaliação solicitada 

pelo pesquisador. Enquanto a maior parte dos avaliadores teceram comentários 

relacionados tanto a aspectos estruturais quanto a questões temáticas como clareza, 

progressividade, coerência, recursos coesivos, etc.; outros, apesar de afirmar que um 

bom texto é composto por uma série de fatores, destacaram majoritariamente aspectos 

estruturais no momento da avaliação. 

 

Em relação à competência dois, três aspectos são destacados pelos avaliadores: o não 

trabalho com gêneros textuais, os gêneros utilizados na proposta e a fuga ao tema. 

 

Como pode ser observado no trecho seguinte, Av1 demonstra sentir falta na proposta de 

redação do ENEM o trabalho com a diversidade dos gêneros textuais, ou seja, considera 

como aspecto negativo o fato da avaliação considerar apenas a tipologia do texto.   

 

Av1:  eu acho que aqui [aponta a planilha impressa] 

 eles atendem a muitas coisas que são pregadas pelos PCN 

 pelo MEC 

 que são requisitados até pelos estudos lingüísticos atuais 

 então acho que muitas coisas têm aqui 

 mas eu ainda sinto falta de algum critério ou de um desses itens valorizar mais a   

questão dos gêneros 

 mas isso vem também da proposta... 

 a própria proposta/ 

 ela não se baseia em gêneros 

 então como é que os critérios/ 

 eles contemplariam as questões de gêneros em algum lugar? 

 se a própria proposta não pede?  

 por outro lado a gente não sabe o que motiva esses grandes concursos a não 

trabalharem com gêneros 

 porque é a mesma discussão... 

 quem vem primeiro: o ovo ou a galinha?  

 

A proposta do ENEM não contempla de fato a produção de gêneros diversificados, 

apesar de existir a presença de vários gêneros textuais ao longo da prova objetiva e nos 



 

 114 
 

textos-estímulo da própria proposta, onde se encontra texto não-verbal, letra de música, 

trecho de Declaração Universal, etc. Entretanto, a produção é restrita ao tipo 

argumentativo (assim como já foi discutido no capítulo anterior).  

 

A presença de textos na Proposta de Redação foi considerada, pelos avaliadores, como 

recurso importante de estímulo e motivação para a produção de texto. 

 

Av5:  a proposta ajuda 

 por quê?  

 quando eu era estudante... era colocado apenas um tema 

 e esse tema era colocado no quadro 

 ‘olha o tema aqui’ 

 era como se fosse uma loteria...  

 a gente tinha que adivinhar... tinha que ser mãe Diná 

 

Entretanto, ao ser indagado sobre o assunto, Av7 afirma que alguns gêneros podem 

trazer certas dificuldades ao participante.  

 

Av7: eu acho que colabora sim 

 o que eu acho que nunca vai colaborar e sempre vai atrapalhar 

 independente da quantidade de textos 

 é porque nossos alunos de maneira geral não são leitores 

 então... para alguns pode até dificultar porque são mais textos 

 então vai confundindo 

   /.../ 

 compreender uma proposta no âmbito de reflexão 

 exige que você leia aqui... leia aqui...  

 reflete... vai à leitura de imagens...  

 vai aqui também... 

 algum texto de orientação ideológica como a declaração universal contrapondo-se à 

música popular...  

 isso tudo colabora para quem tem a habilidade mínima de leitura 

 para refletir... para parar e juntar as peças 

 mas para quem não tem pode ser só o título 

 como pode ser/ 

 eu acho que nem vai nem vem.  
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 a única diferença é que cada vez que você procura nas provas  

 você vai perceber que eles usam isso aqui 

 então... nesse sentido eu acho que essa proposta aqui ajuda 

 mas também pode até atrapalhar 

 atrapalha porque em geral os alunos não estão preparados 

 

Para exemplificar esta situação, pode-se contrapor o ano de 2006 e 2008 (anexo 4a e 

4b). O tema da redação em 2006 foi “O poder de transformação da leitura”. Na proposta 

havia um trecho do texto “O poder das letras” (Moacyr Scliar) que narra, em primeira 

pessoa, a introdução à leitura na infância do escritor. A presença deste texto pode ter 

sido uma das razões para grande quantidade de textos essencialmente narrativos e 

autobiográficos naquele ano (Luna, 2007). Em 2008, observa-se empiricamente que a 

quantidade de participantes que não produzem o texto dissertativo-argumentativo é 

muito pequena. Como explicação para o fato, tem-se a proposta criada a partir do texto 

“A máquina da chuva”, artigo publicado na Folha de São Paulo, em que são sugeridas 

três ações para a preservação da Floresta Amazônica e solicitado que o participante 

escolha uma das ações e ressalte suas possibilidades e limitações. 

 

Apesar da possibilidade de certos gêneros da proposta propiciarem dificuldades ao 

participante, como foi exemplificado anteriormente, acredita-se que a variação deva 

existir. Os PCN regem que o trabalho com texto na escola deve basear-se na 

diversificação textual. Portanto, o concluinte ou egresso do EM devem ter aptidão para 

realizar leitura e produzir textos variados de forma competente.  

 

O terceiro aspecto está relacionado à fuga ao tema. Assim como foi discutida a questão 

no capítulo anterior, neste capítulo é mostrada a discordância por parte dos avaliadores 

do texto que foge totalmente a temática proposta com a reafirmação de que 

compreender a proposta é essencial para o desenvolvimento do texto. Para Av5, levar 

em consideração apenas a competência I e desconsiderar as outras faz com o texto seja 

visto como partes passíveis de serem separadas. Para Av7, a correção de textos que 

fogem ao tema incentiva à fuga e o desenvolvimento de fórmulas prontas de cursinhos, 

além de ser injusto perante os que tentam, mesmo com dificuldades, desenvolver a 

temática solicitada. 
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Av5: uma coisa que eu achei errada 

 pra mim... fuga do tema é zero 

 agora eu não sei que critério ou que critérios as pessoa utilizaram pra/ 

 porque eu sei que a proposta do ENEM é avaliar o aluno 

 a estrutura é um dos itens de avaliação?  

 É... mas eu não entendo 

 eu não consigo entender um corpo sem cérebro [risos].  

 então se ele fugiu ele não atendeu...  

 se ele fugiu... ele não entendeu a proposta... ele não discutiu...  

 se a proposta é fazer com que o aluno se coloque... 

 ele não se colocou  

 

Av7: uma pessoa fugindo ao tema/ 

 ele está tentando demonstrar... 

 ele está mostrando sua habilidade em uma certa competência no domínio da norma 

escrita 

 mas ele está ali despistando ou fugindo a um dos critérios de avaliação 

 que era discorrer sobre aquele tema  

E:       é nesse momento que entraria a proposta 

 a leitura da proposta 

 a compreensão 

 o entendimento desses textos motivadores 

Av7:  tudo bem que não podia repetir nada do que estava aqui 

 mas talvez isso aqui nos faça 

 por menos preparados que nós sejamos 

 nos faça pensar em algo 

 “olha... ninguém é igual a ninguém”  

 “vamos tentar ver o que é isso aqui” 

 o cara foi lá e disse... 

 “não... eu vou tentar fazer sobre outra coisa porque no cursinho 

 ou na aula que eu tive durante um mês de fulaniho sei que lá das quantas 

 ele disse que ia cair esse tema  

 e eu só sei fazer redação sobre isso”.  

   /.../ 

Av7: então... às vezes... uma pessoa que por mais dificuldade que tivesse 

 tentou aos trancos e barrancos desenvolver aquele tema  

 tirava nota igual a uma pessoa que desenvolveu outro tema 
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 então você dá margem para que as pessoas fujam 

 assim...  

 as pessoas que falavam de futebol de aquecimento global 

 eles tinham as mesmas notas às vezes que uma pessoa que teve dificuldades em 

produzir 

 mas tentou produzir o tema 

 aí eu discordava 

 uma opinião pessoal 

 eu só achava o seguinte... 

 fuga ao tema tem que ser zero 

 porque se você sabe no mínimo ter domínio da língua 

 o mínimo de tentativa de pensar 

 de falar um pouco sobre o tema... 

 

Sobre as competências III e IV, o maior alvo de comentários foi a dificuldade de 

enquadrar o texto do participante nos níveis do contínuo de conceitos (essa questão será 

mais discutida no tópico 7.3).  

 

Av3  [ao avaliar um texto]: 

 esse aqui [participante] é bastante frágil... 

 eu ficaria no 1  

 ‘apresenta fatos e opiniões precariamente relacionados ao tema’ 

 ‘apresenta informações fatos e opiniões ainda que pertinente ao tema proposto mas 

com pouca articulação e ou contradições...’  

 não... eu ficaria com o 2 

 

Em relação à competência V, as opiniões dos avaliadores foram bastante diversificadas. 

Quatro avaliadores julgaram-na essencial uma vez que colabora com a formação do 

cidadão autônomo, ativo, crítico e solidário.  

 

A competência V estaria de acordo, então, com os PCNEM quando estes afirmam, por 

exemplo, que:  

 

Diante desse mundo globalizado, que apresenta múltiplos desafios para o 

homem, a educação surge como uma utopia necessária indispensável à 
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humanidade na sua construção da paz, da liberdade e da justiça social (2000, 

p.13).  

 

Por isso é critério de avaliação não apenas a forma como o participante se coloca diante 

de um determinado tópico, mas também como traz propostas de ação que estejam de 

acordo com os Direitos Humanos. Sob esta ótica podem ser entendidos os próximos 

fragmentos: 

 

Av3: a proposta de intervenção e respeito aos direitos humanos/ 

 mostrando aquilo ali como uma eh:: 

 tudo que você for sugerir... for finalizar... for amarrar...  

 você tem que observar 

 você tem que estar ligado também ao respeito ao outro 

 ao individuo né?  

 aos direitos do cidadão como homem 

 porque pode ser que tenha algum louco ali que diga “exterminar tudo” 

 que seja um seguidor de Hitler  

 que queira aperfeiçoar...  

 então isso aí... “mas é minha opinião” 

 mas aí ele está fugindo  

 como a gente sabe que tem muitas cabeças hoje em dia meio (não compreensível) 

 eu achei interessante isso aqui. 

 

Av2:  eu posso saber organizar um parágrafo muito bonito 

 com palavras bonitas 

 mas não ter nada 

 daí eu dizer que o que mais vale é a argumentação 

 a diferença da argumentação é que ele visa os direitos humanos 

 e que a humanidade... a gente... deveria primar por isso... 

 respeitar o outro 

     /.../ 

 porque eu acho que o que está destruindo a humanidade é isto... egoísmo 

 então se você não procurar tirar de dentro do aluno isso... 

 pra ele olhar um pouquinho o que o outro precisa 

     /.../ 

 como é que um aluno/ 
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 a gente vai formar um futuro advogado... um futuro médico 

 sem ter o princípio de direitos humanos? 

 que médico será este? 

 

Av1, como pode ser observado adiante, acredita que boa parte dos participantes possui 

dificuldades no desenvolvimento da competência. Seria esta, então, uma competência 

que talvez não tenha muito espaço no cotidiano escolar e por isso seja tão comum 

encontrar nas produções dos alunos e dos participantes a solução “é preciso que os 

homens se conscientizem” sem ao menos indicar ou sugerir caminhos para tal. 

 

o que encontrava era “amenos uns aos outros” 

“não devemos julgar para não sermos julgados” 

que são propostas sim 

mas até que ponto essa proposta 

ela tem argumentação suficiente? 

normalmente é lugar comum não é? 

 

A dificuldade por parte do aluno para o desenvolvimento da competência também é 

destacado por Av7, para quem as questões ideológicas (imbricadas à competência) não 

encontram espaço para se fazer presente nos textos da grande maioria dos participantes.  

 

/.../ eu mesmo não vi nenhum desses todos aí que desrespeitasse os direitos 

humanos... eles nem chegavam perto de respeitar 

a maioria deles/ 

eles estavam muito mais em um nível de discussão tão frágil 

que não chegavam a ter um posicionamento ideológico que viesse de encontro a 

direitos humanos 

ou qualquer coisa desse tipo 

 

Houve também avaliador que, apesar de achar importante a presença da competência, 

acredita que de certa forma direciona demais o texto do aluno. Primeiro por impor que o 

texto deva ter necessariamente uma proposta de intervenção (Av7) e segundo por esta 

ter que estar de acordo com os Direitos Humanos (Av3). 
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Av7:  aqui eu tinha muita dificuldade  

 porque eu via que algumas pessoas não elaboravam proposta nenhuma  

 e aqui não tinha a opção 

 então eu pensava... sim e o que é que a gente faz pra quem não elabora proposta? 

 aí vai dar o mínimo porque é o mínimo 

 mas não tem na::da a ver com o que aconteceu no texto do aluno 

 

Av3:  ele tem que ter essa perspectiva do outro... da sociedade 

 isso pode até 

 digamos desviar um pouco 

 ou amarrar um pouco 

 ou comprometer um pouco a idéia dele... 

 porque alguém pode dizer que não... 

 quer dizer... alguém pode até concordar com o preconceito 

 não pode concordar?  

 se ele fizer uma apreciação dessa 

 concordando com o preconceito e querendo marginalizar 

 ou querendo discriminar um determinado contingente da sociedade 

 ele vai ser penalizado aqui 

 então isso aí amarra um pouquinho 

 

 

7.3 DIFICULDADES NA AVALIAÇÃO DA REDAÇÃO NO ENEM 

 

Uma das principais dificuldades mencionadas pelos sujeitos em relação à avaliação do 

texto produzido pelo participante do ENEM foi a escolha dos itens que representam o 

nível dentro de cada competência em que o produtor se encontra. Pôde ser observado 

que as cinco competências em si estão claras para os avaliadores, o que não acontece 

com os quatro níveis: 1. insuficiente; 2. regular; 3. bom; 4. excelente. No fragmento 

abaixo o avaliador, ao fazer comentário sobre a competência I, afirma que o problema 

está no vocabulário utilizado na planilha.  

   

Av7:  mas acho que algumas coisas se tornavam 

para mim 

particularmente difíceis de discernir/ 

entre a diferença de um para outro 
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‘desenvolve tangencialmente o tema...’  

às vezes eu acho que... 

com certeza 

várias vezes eu achei que estava tangenciando 

e poderia só estar razoavelmente... 

entendeu?  

é um limite de advérbios 

por isso que eu digo 

é muito tênue 

deixa a gente/ 

é meio complicado  

  /.../ 

eu lembro que eu ficava muito confusa 

até conversava com o supervisor... 

que me dava suporte diretamente 

o limite entre o um e o quatro 

são limites muito tênues e subjetivos e::: 

nos deixa muito passíveis ao erro... 

por exemplo 

‘demonstra conhecimento precário da norma culta com graves e freqüentes desvios 

das normas gramaticais e de escolha de registro de convenções de escrita’ 

e depois... 

‘demonstra conhecimento regular da norma culta com desvios gramaticais de 

escolha de registro e convenções de escrita pouco aceitáveis nessa etapa da escolaridade’ 

então veja que é um limite de adjetivo me:smo  

entre desvios gramaticais graves e pouco aceitáveis 

e depois pontuais...  

 

Nesse trecho, Av7 demonstra que entra em contato com o supervisor imediato para 

dividir suas angústias nos momentos de dúvidas. O que ilustra o espaço que os 

avaliadores possuem para enviar (via e-mail) dúvidas gerais e sobre casos específicos de 

determinado texto.  

 

Os supervisores também se comunicam com os avaliadores. Normalmente esta 

interação ocorre através de um e-mail comum enviado para todo o grupo sobre casos 

problemáticos recorrentes como, por exemplo, a presença na produção do participante 
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de plágio dos textos pertencentes à prova objetiva (os avaliadores recebem a instrução 

para realizar leitura não apenas da proposta de redação, mas a prova do ENEM por 

completo). Existe, ainda, a possibilidade do contato individual relacionado a questões 

como: a situação escolhida pelo avaliador, plágio tanto dos textos motivadores contidos 

na proposta quanto dos textos da prova objetiva, distanciamento dos critérios com 

tendências a diminuição ou aumento das notas, entre outros. 

 

Como pode ser observado, a interação entre avaliadores e supervisores acontece durante 

todo o processo, podendo ser considerado um aspecto positivo se se considerar (1) que 

uma avaliação que se caracteriza como ou se pretende ser formativa abrange aspectos 

como interesse pelo singular e responsabilidade docente (Méndez, 2002) ou então (2) 

como recurso meramente processual para refinamento de critérios de uma avaliação em 

larga escala. Nestes casos, por exemplo, a dúvida do avaliador sobre um texto em 

particular pode ganhar espaço para reflexão. 

 

Outro fator importante que pode ser inferido é o reconhecimento da subjetividade. A 

partir do momento em que dois avaliadores fazem a leitura e ainda existe a presença de 

uma terceira pessoa para supervisionar, fica claro a consciência de que aspectos 

subjetivos estão, de certa forma, atrelados a processos avaliativos. Entretanto, a equipe 

de avaliação dos textos no ENEM objetiva amenizar maiores variações subjetivas já que 

o Exame é uma avaliação feita em larga escala e seus resultados podem ser utilizados 

em processos seletivos.  

 

Para Ramires (2007), essas grandes variações (notas muito diferentes entre dois 

corretores) constituem-se enquanto um grande obstáculo para o processo, sendo, então, 

a subjetividade “uma questão agravante quando não há a possibilidade de se garantir, na 

equipe, uma compreensão consensual dos critérios de correção estabelecidos” (p.3).  

 

Com a finalidade de refinar os critérios da equipe, é feito o treinamento. Sobre este, 

alguns avaliadores não fizeram menção; outros, abordaram a brevidade do mesmo, 

como pode ser observado no trecho seguinte: 

 

Av1:  /.../ até porque  

eu acho que aquele treinamento 
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pelo amor: de Deus 

nada e nada foi aquele treinamento 

mesmo não sendo presencial 

o treinamento/ 

deveria se discutir  

 

E:      mas talvez se não foi discutido  

é porque não houve problemas 

você não recebeu nenhuma observação sobre o seu treinamento? 

por exemplo... 

você/ 

se precisa ser mais exigente 

você precisa[ 

 

Av1:     [não 

e nem no processo 

na correção para valer 

eu senti falta...  

assim...  

“vamos reunir todos os corretores  

minha gente... 

pra você o que é razoavelmente?”  

 

Av1 em momento posterior a esse trecho traça um paralelo com uma comissão de 

vestibular para qual também trabalha e afirma que há maior espaço para discussão dos 

critérios, da proposta, das concepções (exemplifica citando a competência II com a 

pergunta: “qual a concepção de autoria?”). E afirma, conforme o trecho seguinte, que 

esperava também fazer isso no ENEM.  

 

Av1:  na verdade 

é quase que uma discussão teórica antes da prova 

e: senti falta disso  

“vamos juntar todos os corretores do ENEM  

e vamos definir o que vai ser razoavelmente 

o que vai ser precariamente” 

  (....)  
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se o aluno seguir esse caminho... 

a gente vai considerar assim assim e assim 

se o aluno for por outro caminho... 

a gente vai considerar assim assim e assim 

aí um levanta e diz 

“mais sim 

e se acontecer tal coisa?  

como é que a gente procede?” 

 

Esses comentários dão margem para fazer associação do treinamento como um fato que 

colabora para a dificuldade que os avaliadores mencionaram que encontram no 

momento de decidir o nível de determinada competência. 

 

Para superar estas dificuldades, observou-se que os avaliadores desenvolvem estratégias 

que possibilitam a realização individual de seu trabalho de avaliador. Entretanto, nem 

sempre essas estratégias primam essencialmente pelo seguimento da planilha que ao 

oferecer relativa rigidez, pois é composta de critérios fixos, serve como um artifício que 

pretende diminuir o caráter subjetivo que existe em toda avaliação (a palavra “pretende” 

foi utilizada neste período porque não se pode assegurar a total diminuição da 

subjetividade. Como pôde ser observado através de fragmento do discurso de Av1, 

existe possibilidade de variações, por exemplo, “tangencialmente” pode ter significados 

diferentes para os avaliadores). 

 

Dentre as estratégias identificadas, que muitas vezes estabeleciam relações entre si, 

pode-se mencionar: 

 

• Criação de esquemas; 

• Uso de experiências específicas com correção de textos; 

• Uso de concepções pessoais do que é avaliação e bom texto; 

• Comparação entre textos; 

• Uso do bom senso. 
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Como pode ser observado no próximo fragmento, Av7 afirma que são avaliados muitos 

textos e que não utiliza a planilha do começo ao fim do processo. A partir de 

determinado momento cria esquemas para fazer a avaliação.  

 

Av7:  a partir de um certo momento 

 você não precisa... assim...  

 você cria um esquema na cabeça 

um esquema mental que pode não ser completamente fiel a isso aqui [ao mostrar a 

planilha que tem em mãos] 

mas chega muito próximo... não é?  

 dentro desse esquema que a gente monta/ 

 eu acho muito difícil que alguém tenha chegado a 2.000 redações usando isso aqui... 

o tempo todo do lado 

 

A criação desses esquemas se dá principalmente a partir das concepções e experiências 

prévias do avaliador. Ao ser questionado a Av7 o que achava sobre o que o mesmo 

chamou de ‘falta de fidelidade à planilha’, o avaliador mencionou que adaptava a 

planilha ao que estava acostumado, mas pelo visto a estratégia surtiu efeito porque 

apenas uma única vez tinha recebido um texto de volta para ser chamado atenção sobre 

disparidade com outro avaliador.  

 

Av7:  então... quer dizer que o meu esquema mental funcionou com aquilo 

 claro... eu acho que era isso que me angustiava 

 eu procurava adequar a isso aqui (mostra a planilha impressa) 

 mas muitas vezes 

eu acho que a maioria das redações foram corrigidas dentro do meu esquema mental 

pessoal 

 isso eu não tenho dúvida 

 

Dentre os aspectos negativos da postura de Av7, pode mencionar o fato de que o 

participante do ENEM ao receber a carta com sua nota, não terá um retrato em termos 

avaliativos do que realmente foi seu texto, ou seja, a nota final pode até ter sido válida 

para o todo textual, mas o participante não poderá redimensionar sua prática de escrita 

em pontos específicos como adequação lingüística e temática, coerência, coesão, 

elaboração de propostas, etc. Apesar de que este é um ponto bastante delicado e frágil 
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do Exame. Esse feedback dado ao participante fica comprometido uma vez que o 

participante não tem seu texto em mãos. 

 

Ao ser solicitado que realizasse a avaliação de um texto com os critérios do ENEM, 

Av7 agiu exatamente como havia comentado. 

 

Av7: eu iria mais uma vez ficar em dúvida aqui entre o 1 e o 2 

  aí no somatório/ 

aqui... é o tipo de redação que o iria resolvê-la com o esquema pré-estabelecido por 

mim 

E:      então se você marcasse os dois no dois... iria ficar quatro e meio 

  se em uma das duas você colocar um 

  fica quatro. 

Av7: (...) é... 

  provavelmente eu optaria pelo quatro 

  eu iria escolher um desses aqui para ser dois e outro eu colocaria um... 

  provavelmente este último aí 

  eu ia resolver esse e ia para o próximo 

  mas é difícil 

  não é um trabalho fácil 

 

A relação entre o que foi dito pelo avaliador e a avaliação do texto solicitada pelo 

pesquisador também foi observada com Av2. O Av2 mencionou que estava em pleno 

acordo com os critérios estabelecidos pelo ENEM, fez grandes elogios à organização 

do processo avaliativo dos textos e afirmou, portanto, não encontrar dificuldades ao 

avaliar. Ao ser entregue a planilha do Exame e ser solicitada a avaliação do texto, 

pôde-se perceber uma simplificação da planilha, o que tornaria menos trabalhoso para o 

avaliador. Isto é, ao invés de recorrer à planilha para atribuir a nota de cada 

competência de acordo com os níveis explicitados na mesma, o avaliador considerou 

apenas os dados sintéticos que se apresentam na própria tela (fig.8): norma culta; 

compreensão da proposta de redação; seleção/organização de argumentos; construção 

de argumentação e proposta de intervenção; e, a partir disso, marcou de acordo com os 

conceitos: insuficiente, regular, bom e excelente. Os níveis da planilha, portanto, não 

foram alvo de leitura para a escolha do conceito. 
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(Fig.8 – Aspectos macroestruturais) 

 

Será que esta escala possui relação de igualdade com os níveis propostos? Será que ao 

marcar regular para a competência I, Av2 acredita que o participante “demonstra 

conhecimento regular da norma culta, com desvios gramaticais, de escolha de registro e 

de convenções da escrita pouco aceitáveis nessa etapa de escolaridade”?  

 

A atitude de Av2 demonstra que as escolhas feitas para composição de nota também 

partem de critérios pessoais. Situação semelhante à de Av7, com a diferença de que 

este tem consciência plena (“eu acho que muitas vezes eu burlei isto aqui”: Av7 

mostrando a planilha impressa), mas devido ao fato de não ser chamado sua atenção, 

acredita que não vai de encontro à essência do processo. 

 

Uma outra estratégia é a da comparação entre os textos. Como ilustração da situação 

tem-se o trecho entre o pesquisador (E) e Av1 ao avaliar um texto: 

 

E:  acontecia muito isso de você marcar uma bolinha e depois alterar? 

Av1:  ah sim!  

agora depois que estava salva... 

só se eu tivesse dado uma nota baixa e depois eu tivesse achado uma bem pior 

E:  então você comparava a prova com a outra? 

Av1:  eu não consigo não comparar não 

agora estou comparando... 

eu estou pensando naquela (em referência a texto avaliado por Av1). 

E:  mas os critérios?  

você não tem critérios fixos? 

Av1: sim... mas às vezes você vê que esse... você considerou como pouca articulação  

e o outro você também considerou como pouca articulação... 
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mas eles não estão no mesmo nível  

 

Como pode ser observado, o avaliador encontra dificuldade em conceber a escala de 

conceitos enquanto um continuum relativamente restrito se comparado a uma escala 

numérica. Não permitido, por exemplo, um participante tirar 7,5 e outros 7,7 ou 8,0. A 

pontuação no ENEM correspondente aos conceitos é: 2,5 - 5,0 - 7,5 - 10,0. E, portanto, 

a nota dos participantes precisa ser enquadrada com base não em uma medida exata, 

mas sim em um conceito. 

 

 

     

    --------------------(2,5)-------------------(5,0)-----------------(7,5)------------------(10,0) 

    

    ----Insuficiente----------Regular----------------Bom--------------Excelente------- 

 

(Fig.9 – Continuum de conceitos) 

 

Pôde-se perceber que existe muito presente em parte dos entrevistados a preocupação 

essencial com a nota enquanto apenas uma medida, e não como uma tradução do texto 

do participante em relação a itens determinados. No próximo trecho, tem-se o relato de 

Av4 sobre instrução recebida de algum avaliador que já havia participado do processo 

em anos anteriores sobre dúvida relacionada à nota: 

 

Av4:  é sempre válido usar o bom senso 

na dúvida... 

o candidato não pode ser prejudicado 

é melhor dar então a nota melhorzinha 

 

Mas uma vez questiona-se: o que seria o bom senso? O que tradicionalmente se faz em 

relação à avaliação em grande escala? Ou a decisão, por exemplo, entre regular e bom a 

partir de concepções próprias que podem ser diferentes das orientações do Exame? Ou, 

ainda, como se faz em determinada comissão organizadora de concursos e seleções para 

as quais já trabalhei? Ou o bom senso estaria atrelado ao fato de saber que há pessoas de 
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classes economicamente desfavorecidas realizando o Exame (como se encontra no 

trecho seguinte de Av3) e por isso a avaliação deve ser menos exigente? 

 

Av3: a primeira... eu confesso 

a primeira experiência que eu tive  

eu tinha uma tendência a beneficiar os alunos do ENEM  

porque eu trabalho com a realidade da escola pública 

eu trabalho na pública e na particular 

eu tenho... assim/ 

eu morro de pena dos meninos da escola pública 

de tudo aquilo que eles não têm e da vontade que eles têm de ter... entendeu? 

 

O que o avaliador precisa ter claro é a compreensão do que cada conceito significa para 

cada nível das competências. Essa dificuldade, como pode se confirmar com os 

seguintes trechos, foi encontrada entre todos os níveis, mas principalmente entre os que 

não estão nos extremos do contínuo, ou seja, decidir entre os níveis um e quatro trouxe 

menos problemas aos avaliadores. 

 

Av9 [ao avaliar um texto]: 

 aqui eu colocaria 2 porque... 

 não eu vou de 3 

 muitas vezes eu ficava na dúvida 

 

Av4: agora também/ 

 é por isso que eu demoro 

 eu fico em dúvida entre 3 e 4 

 então eu vou reler reler reler...  

 tipo o que é pontual e o que é eventual? 

 o que é muito bom e o que é bom? entendeu?  

 então eu voltava... 

 relia relia relia tentando decidir 

 

Uma outra estratégia desenvolvida pelo avaliador, é centrar-se em um único aspecto 

mencionado nos níveis de determinada competência. O que pode ser visto como postura 

positiva ou negativa dependendo da situação. Um exemplo da negativa seria o fato da 
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competência I prezar pela observação do uso do padrão a partir da escolha de registro e 

convenções da escrita. No entanto, pode-se perceber (através da observação das 

marcações no texto e das explicações dadas pelos entrevistados de como se chegou a 

determinado conceito) que há avaliador que escolhe o conceito com base apenas nas 

convenções de escrita.  

 

Por outro lado, houve avaliador que justificou a escolha do nível dois (desenvolve 

razoavelmente o tema, a partir de considerações próximas do senso comum, paráfrases 

dos textos-estímulo, e domina precária ou razoavelmente o tipo de texto dissertativo-

argumentativo) da competência II ao centrar-se, por exemplo, no fato de o participante 

parafrasear o texto-estímulo que por sua vez fugia a considerações comuns.  

 

Como se pode perceber no trecho seguinte, Av1 utiliza a estratégia para diferenciar o 

nível dois e três da competência II: 

 

o pior era isso mesmo... 

esse dois e esse três 

olha pra isso... 

‘desenvolve razoavelmente o tema’ 

 ‘desenvolve razoavelmente o tema a partir de considerações próximas do senso 

comum com indícios de autoria’ 

aí tudo bem... trouxe autoria  

   /.../    

[avaliando o texto] aqui eu lembro que eu focalizo em autoria 

pra mim o critério foi esse 

Entre o dois e o três o que diferenciou/ 

o norte foi a autoria 

 

Para finalizar o capítulo, é importante destacar que neste estudo não se pretende 

generalizar os comentários feitos pelos avaliadores entrevistados a todos aqueles que 

participam do processo de avaliação textual do ENEM. Entretanto, observou-se que as 

dificuldades encontradas e ‘saídas’ desenvolvidas, embora sejam dados específicos, 

perpassaram por todos os entrevistados; assim como as críticas, tanto as positivas 

quanto as negativas, em relação à Planilha de Correção da Redação do ENEM e a 
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questões gerais sobre o processo de avaliação (sendo em muitos casos similares ou 

complementares). 
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8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É certo que o Exame como um todo, e principalmente se comparado a algumas provas 

de vestibulares e concursos públicos, se diferencia por suas intenções. A discussão feita 

no capítulo 5 com base no Relatório (2001), no Documento Básico (2002) e na 

Fundamentação Teórico-Metodológica do ENEM (2005) demonstra a pretensão de 

realizar avaliação da aprendizagem com caráter formativo. Como fora citado, na FTM é 

afirmado que “a análise dos resultados do desempenho dos participantes do Enem 

permite a identificação de lacunas em seu aprendizado” (BRASIL, 2005, p.8). 

Entretanto, deve-se deixar claro que o ENEM se trata de avaliação em larga escala e que 

esta possui limitações.  

 

Como foi discutido, a concepção de avaliação formativa pressupõe o acompanhamento 

da evolução do aprendiz. E isso no Exame não é possível. O que se tem na verdade é 

uma avaliação feita ao término do Ensino Médio. O fato de o participante receber o 

Boletim Individual de Resultados (o que é um avanço), não garante o redirecionamento 

de práticas. No caso da redação, por exemplo, o produtor não recebe seu texto de volta. 

O avaliador, por sua vez, não sabe quem é o autor. 

 

Ao longo desses 10 anos em que o Exame é realizado alguns aspectos no que se 

relaciona à produção textual vêm passando por transformações. A comissão responsável 

pela elaboração da prova de redação, a partir das experiências, reorienta sua prática.  

 

Avanços e recuos podem ser identificados. A proposta em 1998 (anexo 4c), por 

exemplo, trazia apenas um texto-estímulo, enquanto na de 2007 encontra-se quatro 

textos (três verbais e um não verbal). Por outro lado, atualmente fuga ao tema, mesmo 

sendo total, é passível de avaliação; e até 2006 a produção que fugisse ao tema era 

desconsiderada, ou seja, para a obtenção da nota nesta prova, era essencial o 

estabelecimento de relação do texto produzido com o(s) texto(s) lido(s). 

 

A partir da análise da Planilha de Critérios para a Correção da Redação do ENEM, 

pôde-se destacar alguns pontos que precisam ser mais refletidos como, por exemplo, a 

ausência do trabalho com gêneros textuais. Apesar das propostas apresentarem 

diversificação nos textos-estímulo disponíveis para realização de leitura pelo 
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participante, para produção sempre é pedida uma redação escolar que pertença ao tipo 

dissertativo-argumentativo. Por outro lado, muitos pontos discutidos vão ao encontro 

das contribuições advindas da Lingüística Textual, Pragmática, etc., como, por 

exemplo: a permissão de eventuais deslizes gramaticais e de convenções de escrita; a 

não predominância de aspectos estruturais da língua e consideração de aspectos 

relacionados à textualidade; em relação à questão de coesão, são considerados aspectos 

não apenas do ponto de vista sintático, mas também de caráter semântico-discursivos; 

entre outros. 

  

Em relação ao discurso de avaliador, além do destaque para as ações positivas que 

circundam a produção textual no ENEM (como, por exemplo, a abertura para constante 

interação entre avaliador e supervisor), alguns problemas foram destacados. Como foi 

mencionado nos aspectos metodológicos, o objetivo não foi o de apresentar queixas, 

mas sim problemas que proporcionaram reflexões. Não se pretendeu tampouco trazer 

soluções, mas chamar atenção para aspectos que são passíveis à transformação. 

 

A entrevista com aqueles que manejam a planilha e avaliam os textos dos participantes, 

os avaliadores, foi instrumento utilizado para que se pudesse investigar as principais 

dificuldades que estes encontram durante o processo avaliativo. Dentre elas, destacou-se 

a dificuldade de compreensão e diferenciação dos níveis que compõem o continuum de 

conceitos de cada competência.  

 

Ao serem questionados se realizaram a leitura da FTM, todos responderam que não 

tinham conhecimento do documento e que realizaram com atenção as leituras propostas 

pelos supervisores no período de treinamento. Apesar de existir em certos pontos 

divergências terminológicas – que em muitas vezes não se trata apenas de terminologias 

e sim de concepções teóricas imbricadas – entre os documentos (FTM e PCN) e o 

ENEM (como, por exemplo, produção de texto e redação), a indicação de leituras dos 

documentos que norteiam o exame é importante uma vez que a partir deles os 

profissionais podem inferir as concepções de linguagem, língua, texto e avaliação.  

 

O treinamento, por sua vez, merece maior atenção por parte da organização do processo. 

Deve ser discutido junto aos profissionais o que significa, por exemplo, senso comum, 

pontuais deslizes, eventuais problemas, repertório cultural produtivo, etc. Não se 



 

 134 
 

espera, contudo, que todas as questões sejam resolvidas nesse momento, até porque 

algumas delas só surgem durante a realização das atividades. Daí a importância do 

espaço já existente de diálogo entre supervisor e avaliador  

  

Como foi observado no capítulo 7, o fato do processo ocorrer através do computador 

não trouxe maiores dificuldades aos avaliadores, que facilmente se adequaram aos 

novos recursos tecnológicos. Entretanto, outros fatores foram considerados por alguns 

como mais problemáticos. Dentre eles, a quantidade de textos a serem avaliados por dia, 

o que acarretaria no decréscimo do padrão de qualidade, e a falta da meta-avaliação em 

relação ao desempenho de cada avaliador. 

 

Pôde-se perceber também que alguns avaliadores, consciente ou inconscientemente, se 

distanciam da Planilha, que existe como item central a favor da diminuição das 

diferenças subjetivas trazidas pelo avaliador. Dentre os motivos para tal, é possível citar 

a influência das concepções e práticas dos profissionais ou, então, por pré-conceber o 

ENEM como instrumento em que o grau de exigência deva ser menor por participarem 

pessoas econômica e educacionalmente desfavorecidas. 

 

A dificuldade mais evidenciada está relacionada aos critérios, mais especificamente, às 

cinco competências e aos quatro níveis de cada uma. Sobre as primeiras, tem-se o fato 

do avaliador trabalhar com mais de um foco de avaliação (por exemplo, na competência 

II estão envolvidos o domínio estrutural do tipo textual e a compreensão temática); e 

sobre os níveis, os avaliadores mencionaram ser difícil a escolha do nível em que o 

texto do participante se insere. Para lidar com estas dificuldades, percebeu-se que os 

avaliadores desenvolvem estratégias como a criação de esquemas, a comparação entre 

textos, entre outras. 

 
A guisa de conclusão, pode-se afirmar que “não há exemplo de mudança significativa 

que não se tenha ancorado em uma visão bastante realista das restrições e das 

contradições do sistema educativo” (Perrenoud, 1999, p.11). Por isso deve-se considerar 

que algumas limitações são intrínsecas a processos avaliativos em larga escala. Então, 

por exemplo, não se pode esperar, no ENEM, o mesmo acompanhamento que permeia a 

relação de professor-aluno no que se refere ao ensino-aprendizagem e avaliação de 

produção textual. Porém, se é objetivo do Exame oferecer um retorno que não fique 
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apenas restrito à nota ao participante, através do Boletim de Individual de Resultados, é 

necessário criar condições para que ele compreenda de fato seus resultados.  

 

A equipe responsável pelo processo de avaliação da produção textual no ENEM tem se 

empenhado para que o aprimoramento seja sempre realizado. Não se pode deixar de 

reforçar que “em um país de dimensões continentais, uma avaliação que proponha a 

justiça de oportunidades aos que a ela se submetem é um desafio constante” (Andrade e 

Rabelo, 2007). Por isso a busca por melhoras deve ser permanente. 

 

Por fim, ressalta-se o fato de que na educação (assim como em outras esferas), nada se 

transforma de um dia para o outro. Por isso, espera-se que este trabalho venha incitar 

outras pesquisas no âmbito da avaliação de texto, no geral, e em larga escala, em 

particular, e contribua para a busca do aprimoramento da avaliação da produção textual 

no ENEM.  



 

 136 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
ABAURRE, Maria Bernadete Marques; FIAD, Raquel Salek; MAYRINK-SABINSON, 
Maria Laura T. 1997. Em busca de pistas. In: Maria Bernadete Marques Abaurre; 
Raquel Salek Fiad; Maria Laura T. Mayrink-Sabinson (orgs.). Cenas de Aquisição da 
Escrita. Campinas, SP: Mercado de Letras. pp. 13-36. 
 

ANDRADE, Gisele G.; RABELO, Mauro L. 2007. O ENEM e os desafios da correção 
de redações. In: G. G. Andrade e M. L. Rabelo. (Orgs.). A Produção de Textos no 
ENEM: Desafios e Conquistas. 1 ed. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, v. 1, 
p. 11-23. 
 
ANTUNES, Irandé. 2006. Avaliação da produção textual no ensino médio. In: C. 
Bunzen e M. Mendonça (orgs.) Português no Ensino Médio e formação do professor. 
São Paulo: Parábola, pp. 139-162. 

 
ANTUNES, M. I. C. M. 1996. Aspectos da coesão do texto: uma análise em editoriais 
jornalísticos. Recife: Editora Universitária da UFPE. 
 
AZEVEDO, Reinaldo. Opinião. Revista Veja, 27 de agosto de 2007. 
 
BAKHTIN, M. 1997. Estética da Criação Verbal. São Paulo: Martins Fontes. 
 
BARTON, David; HAMILTON, M.; IVANIC, R. (eds.). 2003. Situated Literacies: 
reading and writing in context. London: Routledge.  
 
BERSNTEIN, B. Uma crítica ao conceito e "educação compensatória". In 
Democratização do ensino: Meta ou Mito? 2ª ed., Zaia Brandão (org.), Rio de Janeiro: 
F. Alves, 1985, pp. 43-57. 
 
BINET, Alfred; SIMON, Théodore. 1905. Méthodes nouvelles pour le diagnostic du 
niveau intellectuel des anormaux. In: Année Psychologique. Onzième année, Paris: 
Masson et Cie, Editeurs. 
 
BRASIL. 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394. D.O.U. 
de 23 de dezembro de 1996. 
 
BRASIL. 1998. Parâmetros curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino 
fundamental: língua portuguesa. Brasília: MEC/Secretaria de Educação Fundamental.  
 
BRASIL. 2000. Parâmetros curriculares nacionais do Ensino Médio. Parte I. Brasília: 
MEC/Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 
 
BRASIL. 2000. Parâmetros curriculares nacionais do Ensino Médio. Parte II. Brasília: 
MEC/Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 
 
BRASIL. 2001. Enem: relatório pedagógico 2000. Brasília: MEC/INEP.  
 
BRASIL. 2002. ENEM: Documento Básico 2001. Brasília: MEC/INEP. 



 

 137 
 

 
BRASIL. 2005. Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): fundamentação teórico-
metodológica. Brasília: MEC/INEP.  
 
BRITTO, Luiz Percival Leme. 1983. Em terra de surdos-mudos. Um estudo sobre as 
condições de produção de textos escolares. Trabalhos em lingüística aplicada, 2, 
Unicamp/Fucamp, pp.149-167.  
 
BRONCKART, J.P. 1999. Atividade de linguagem - textos e discursos – Por um 
interacionismo sócio-discursivo. 1. ed. São Paulo: Educ,  
 
BUNZEN, C. 2006. Da era da composição à era dos gêneros: o ensino de produção de 
texto no ensino médio. In: C. Bunzen e M. Mendonça (orgs.) Português no Ensino 
Médio e formação do professor. São Paulo, Parábola, pp. 139-162. 

 
CARRAHER, Terezinha; SCHLIEMANN, Ana Lúcia; CARRAHER, David. 1995. Na 
vida dez, na escola zero. 9º ed. S.P.: Cortez,1995. 

 
CARVALHO, Rogério M. de. 2007. Sistema de correção de provas discursivas. In: G. 
G. Andrade e M. L. Rabelo. (Orgs.). A Produção de Textos no ENEM: Desafios e 
Conquistas. 1 ed. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, v. 1, p. 245-255. 
 
CITELLI, B. Produção e Leitura de Textos no Ensino Fundamental – Poema, 
Narrativa, Argumentação. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 
 
CONCEIÇÃO, R. I. S. 2002. O ensino de produção textual e a (re)construção da 
competência da competência discursiva do aluno. In: Trabalhos em Lingüística 
Aplicada. Campinas, (40):45-61, Jul./Dez.  
 
COOK-GUMPERZ. 1986. The social construction of literacy. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
 
COSTA VAL, Maria da Graça. 1999. Redação e Textualidade. 2ª ed. São Paulo: 
Martins Fontes. 
 
CUNHA, Maria Isabel da. 1992.  O currículo do ensino superior e a construção do 
conhecimento. Disponível em: 
http://72.14.209.104/search?q=cache:asZZDtjhxzwJ:www.prograd.ufu.br/forgrad2004/p
g_internas/docs/docs_ate_1997/memoria_1997_parte3.doc+%22n%C3%A3o+%C3%A
9+estar+em+atitude+contemplativa+ou+absorvente%22&hl=pt-
BR&gl=br&ct=clnk&cd=1. Acesso: 16/01/2007. 
 
DOLZ, J. Learning Argumentative Capacities – A Study of the Effects of a Systematic 
and Intensive Teaching of Argumentative Discourse in 11-12 Year Old Children. 
Argumentation, n. 10, pp. 227-251. 
 
EVANGELISTA, E. M. A. et al. 1998. Professor-leitor; Aluno-autor – Reflexões sobre 
a Avaliação do Texto Escolar. Belo Horizonte: CEALE. 
 



 

 138 
 

FARACO, Carlos Alberto. 2002. Norma-padrão brasileira. Desembaraçando alguns nós. 
In: Marcos Bagno (org), Lingüística da norma. São Paulo, Loyola, pp. 37-61. 
 
FERREIRO, Emília et al. 1996. Chapeuzinho Vermelho aprende a escrever. São Paulo: 
Ática. 
 
FERREIRO, Emília. 2003. Relações de (in)dependência entre oralidade e escrita. Porto 
Alegre: Artmed.  
 
GERALDI, J. W. 1995. Portos de Passagem. São Paulo: Martins Fontes. 
 
GERALDI, J. W. 1996. Linguagem e ensino: exercícios de militância e divulgação. 
Campinas: Mercado das Letras  
 
GERADI, J. W.1996b. Linguagem e ensino. Campinas: ALB/Mercado das Letras. 
 
GERALDI, João Wanderley. 1996c. Abordagem sócio-interacionista no ensino, leitura 
e escrita. In: Revista de Educação. nº 101, pp. 71-81. 
 
GERALDI, J. W. 2002. Escrita, uso da escrita e avaliação. In: J. W. Geraldi, (org.). O 
texto na sala de aulal. 3ª ed. São Paulo: Ed. Ática, p.127-131. 
 
GERALDI, João Wanderley. 2002b. Concepções de linguagem e ensino de português. 
In: João Wanderley Geraldi, (org). O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, pp. 39-45. 
 
GERALDI, João Wanderley.  2004. Da redação à produção de textos. In: Ligia 
Chiappine (coord. geral). Aprender e ensinar com textos, v. 1. São Paulo: Cortez, pp.17-
24. 
 
GOODY, J.; WATT, I. 2006. As conseqüências do Letramento. Trad. Waldemar F. 
Netto. São Paulo: Paulistana. 
 
GREGOLIN, M. do V. 1993. Lingüística textual e ensino de língua: construindo a 
textualidade na escola. In: REVISTA ALFA, v. 37, p. 23-32. 
 

HADJI, Charles. 2001. Avaliação desmistificada. Porto Alegre, Artmed.  

 
HILGERT, J. G. 1993. Procedimentos de reformulação: a paráfrese. In: Dino Preti 
(org.) Análise de textos orais – Projeto de Estudos da Norma Lingüística Urbana Culta 
de São Paulo, (NURC/SP), São Paulo: Humanitas, pp. 103-127. 
 
HOFFMANN, Jussara. 1998. Avaliação: mito e desafio, uma perspectiva construtivista. 
24. ed. Porto Alegre: Mediação. 
 
JESUS, Conceição. A. Reescrevendo o Texto: a higienização da escrita. In: J. 
Wanderley Geraldi e Beatriz Citelli (coords. vol.). Aprender e Ensinar com Textos, Cortez 
Editora- São Paulo -SP, v. 01, p. 99-117, 1998. 
 
KOCH, I. G. V. 1999. Argumentação e linguagem. São Paulo: Cortez. 
 



 

 139 
 

KOCH, I. G. V. 2002. Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez. 
 
KOCH, I. G. V. 2008. As tramas do texto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 
 
KOCH, I. & L. TRAVAGLIA, L. 1995. Texto e coerência. São Paulo: Cortez. 
 
LEAL, Leiva de F. V. 2003. A formação do produtor de texto escrito na escola: uma 
análise das relações entre os processos interlocutivos e os processos de ensino. In: M. 
das G. Costa Val (org.) Reflexões sobre práticas escolares de produção de texto. Belo 
Horizonte: Autêncica/CEALE/FaE/UFMG.  
 
LIBÂNEO, J. C. 1982. Tendências pedagógicas dos professores das escolas públicas 
de São Paulo. Dissertação de Mestrado. PUC-SP. 
 
LOPES, Iveuta. de A. 2006. Cenas de letramentos sociais. Recife: PPGL/UFPE. 
 

LUCKESI, C. C. 1997. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez.  

 
LUNA, E. A. A et al. 2007. A Tipologia e suas Práticas nas Redações. In: Gisele Gama 
Andrade e Mauro Luiz Rabelo. (Org.). A Produção de Textos no ENEM: Desafios e 
Conquistas. 1 ed. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, v. 1, p. 57-68. 
 

LUNA, E. A. A. 2007b. A redação no ENEM: como se avalia, afinal? (mimeo). 
 
MARCUSCHI, Beth. 2001. Os destinos da avaliação no manual do professor. In: A. P. 
Dionísio; M. A. Bezerra (orgs). O livro Didático de Português. Rio de Janeiro: Lucerna. 
pp. 139-150. 
 
MARCUSCHI, Beth. 2004. As categorias de avaliação da produção textual no discurso 
do professor. Tese de doutoramento. Recife: UPFE-PPGL. 
 

MARCUSCHI, Beth. 2006a. Redação escolar: breves notas sobre um gênero textual. In: 
C. F. Santos, M. Cavalcante & M. Mendonça (orgs.) Diversidade textual: os gêneros na 
sala de aula. Recife, Belo Horizonte, MEC-CEEL/Autêntica, pp. 59-72.  

 

MARCUSCHI, Beth.  2006b. O que nos dizem o SAEB e o ENEM sobre o currículo de 
Língua Portuguesa para o ensino médio. In: C. Bunzen & M. Mendonça (orgs.) 
Português no ensino médio e formação do professor. São Paulo: Parábola, pp. 57-82. 

 
MARCUSCHI, Luiz Antônio. 2001. Letramento e Oralidade no contexto das práticas 
sociais e eventos comunicativos. In: Inês Signorini, org., Investigando a relação 
oral/escrito e as teorias do letramento. São Paulo: Mercado das Letras. pp. 13-29. 
 
MARCUSCHI, L. A. 2001b.  Aspectos da questão metodológica na análise verbal: o 
continuum qualitativo-quantitativo.  Revista Latinoamericana de Estúdios Del Discurso 
1(1):23-42. 
 



 

 140 
 

MARCUSCHI, L. A. 2002. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. IN: A. 
Dionísio et al (orgs.). Gêneros textuais e ensino. Rio de Janeiro: Lucerna, pp.19-36. 
 
MEIRELLES, V; SPINILLO, A. G. 2004. Uma análise da coesão textual e da estrutura 
narrativa em textosescritos por adolescentes surdos. In: Estudos de Psicologia, 9(1), 
131-144. 
 

MÉNDEZ, J. M. A. 2002. Avaliar para conhecer, examinar para excluir. trad. Magda 
Schwartzhaupt Chaves. Porto Alegre: Artmed.  

 
MENDONÇA, Márcia. 2006. Análise lingüística no ensino médio: um novo olhar, um 
outro objeto. In: Clécio Bunzen e M. Mendonça (orgs). Português no Ensino Médio e 
formação do professor. São Paulo: Parábola Editorial. 
 
MINAYO, Maria C. de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 6. 
ed. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: Abrasco, 1999. 
 

ONG, Walter.  2001. Writing is a technology that reconstructs thought. In:  Evelyn B. 
Tribble; Anne Trubeck.  Writing Material: Readings from Plato to the Digital Age.  
New York: Longman Publishers. pp. 315-337. 
 
PERRENOUD, Philippe. 1999. Avaliação: da excelência à regulação das 
aprendizagens - entre duas lógicas. Porto Alegre, RS: Artes Médicas Sul. 
 
PIAGET, Jean. 1979. A representação do mundo da criança. Tradução: Rubens Fiúza. 
Rio de Janeiro: Record, 
 
POSSENTI, Sírio. 2002. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: 
Mercado das Letras. 
 
RAMIRES, Vicentina. Redação no vestibular: avaliação subjetiva e competência 
lingüística. IV SIGET, v. 1, p. 1988-2000, 2007. 
 
REBOUÇAS, Leiliane C. L. 2007. Para debatedores, índios devem decidir sobre 
infanticídio. Disponível em: http://www.interlegis.gov.br/cidadania/infancia-e-
parlamento/para-debatedores-indios-devem-decidir-sobre-infanticidio. Acesso em: 
20/08/2008. 
 
RIBEIRO, Nilsa Brito. 2006. Autoria no domínio de gêneros discursivos: paráfrase e 
estilo. In: Linguagem em (Dis)curso / Universidade do Sul de Santa Catarina. - v. 6, n.1, 
jan./abr. Tubarão: Ed. Unisul. pp. 83-99. 
 
ROCHA, Glayds. 2003. O papel da revisão na apropriação de habilidades textuais pela 
criança. In: M. das G. Costa Val (org.) Reflexões sobre práticas escolares de produção 
de texto. Belo Horizonte: Autêncica/CEALE/FaE/UFMG.  
 
RODRIGUES, S. G. C. et al. O Processo de escrita do candidato do ENEM: Autoria 
Versus Apagamento de Autoria. In: Gisele Gama Andrade; Mauro Luiz Rabelo. (Org.). 



 

 141 
 

A Produção de Textos no ENEM: Desafios e Conquistas. 1 ed. Brasília: Editora da 
Universidade de Brasília, 2007, v. 1, p. 197-205. 
 
ROJO, Roxane.2004. Gêneros orais e escritos como objetos de ensino: modo de pensar, 
modo de fazer. In: B. Schneuwly; J. Dolz e colaboradores. Gêneros orais e escritos na 
escola. São Paulo: Mercado das Letras. 
 
RUIZ, Eliana. Como se corrige redação na escola. Campinas, SP: Mercado de Letras, 
2001. 
 
SIGNORINI, I. (org.). 2001. Investigando a relação oral/escrito e as teorias do 
letramemto. São Paulo: Mercado das Letras. 
 
SILVA, E. T. 1991 De olhos abertos – reflexões sobre o desenvolvimento da leitura no 
Brasil. São Paulo: Ática. 
 
SILVA, Ivani Rodrigues. 2007. O Estudante Surdo e a Formação de Professores. 
Comunicação proferida no Fórum Permanente de Magistério - Ética no Magistério. 
Campinas: SP. Disponível em: 
www.cori.unicamp.br/foruns/magis/evento17/ivani/ivani.ppt. Acesso: 18/07/2008. 
 
SOARES, Magda.  1998. Letramento: Um Tema em Três Gêneros. Belo Horizonte: 
Autêntica, v.1. p.190. 
 
SOARES, Magda B. 2000. Letrar é mais que alfabetizar. In: Jornal do Brasil – 
26/11/2000. Disponível em: http://www.nlnpnet/magda.htm Acesso em 15/06/2008. 
 
SOARES, Magda. 2002. Português na escola. História de uma disciplina curricular. In: 
M. Bagno (org.) Lingüística da Norma. São Paulo, Loyola, p. 155-177. 
 
STREET, B. V. 1984. Literacy in Theory and Practice. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
 
STREET, B. V. 1995. Social Literacies: critical approaches to literacy in development, 
ethnography and education. Londres: Longman. 
 
SUASSUNA, Lívia. 2004. Linguagem como discurso: implicações para as práticas de 
avaliação. IEL/UNICAMP, Tese de Doutorado, 2004. 
 
THORNDIKE, E. L. 1921. Educational Psychology. New York: Teachers College 
Columbia University.  
 
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. 2004. Gramática - ensino plural. Editora Cortez: São 
Paulo.  
 
TYLER, R. W. 1949. Princípios básicos del currículo. Buenos Aires: Troquel.  
 
VIANNA, Heraldo Marelim,2003. Avaliações Nacionais em Larga Escola: análises e 
propostas. In: Estudos em Avaliação Educacional, n. 27, jan-jun. 



 

 142 
 

 
 

 

 

ANEXO 1 



 

 143 
 

Critérios para a Correção das Redações 
 

As redações deverão ser corrigidas com base nas cinco competências, específicas para redação, 
expressas na Matriz do ENEM e traduzidas para uma situação específica de produção de texto. 
Cada competência será avaliada por quatro critérios correspondentes aos conceitos insuficiente, 
regular, bom e excelente, convertidos, respectivamente, em níveis 1, 2, 3 e 4. Esses níveis serão 
representados por pontos, respectivamente, 2,5; 5,0; 7,5 e 10,0. 

 
Competência Na situação de 

produção de texto 
Níveis 

 
 
 
 
I 

 
Demonstrar 

domínio da norma 
culta da língua 

escrita 
 

 
1. Demonstra conhecimento precário da norma 

culta, com graves e freqüentes desvios 
gramaticais, de escolha de registro e de 
convenções da escrita. 

2. Demonstra conhecimento regular da norma culta, 
com desvios gramaticais, de escolha de registro e 
de convenções da escrita pouco aceitáveis nessa 
etapa de escolaridade. 

3. Demonstra bom domínio da norma culta, com 
pontuais desvios gramaticais e de convenções da 
escrita. 

4. Demonstra muito bom domínio da norma culta, 
com eventuais deslizes gramaticais e de 
convenções da escrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 

II 
 

 
Compreender a 

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

desenvolver o 
tema, dentro dos 

limites estruturais 
do texto 

dissertativo-
argumentativo 

 
1. Desenvolve tangencialmente o tema e/ou 

apresenta embrionariamente o tipo de texto 
dissertativo-argumentativo; ou desenvolve 
tangencialmente o tema e domina 
razoavelmente ou bem o tipo de texto 
dissertativo-argumentativo; ou desenvolve 
razoavelmente o tema e apresenta embrionária 
ou precariamente o tipo de texto dissertativo-
argumentativo. 

2. Desenvolve razoavelmente o tema, a partir de 
considerações próximas do senso comum, 
paráfrases dos textos-estímulo, e domina 
precária ou razoavelmente o tipo de texto 
dissertativo-argumentativo.  

3. Desenvolve razoavelmente o tema, com 
indícios de autoria, ainda que apresente 
argumentos previsíveis, e domina 
razoavelmente ou bem o tipo de texto 
dissertativo-argumentativo. 

4. Desenvolve bem o tema, a partir de um 
repertório cultural produtivo e de 
considerações que fogem o senso comum, e 
domina bem o tipo de texto dissertativo-
argumentativo. 
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III 
 

 
Selecionar, 
relacionar, 
organizar e 
interpretar 

informações, fatos, 
opiniões e 

argumentos em 
defesa de um ponto 

de vista 

 
1. Apresenta informações, fatos e opiniões 

precariamente relacionados com o tema. 
2. Apresenta informações, fatos e opiniões, ainda 

que pertinentes com o tema proposto, mas com 
pouca articulação e/ou com contradições, ou 
limita-se a reproduzir os argumentos constantes 
na proposta de redação. 

3. Seleciona informações, fatos, opiniões e 
argumentos pertinentes ao tema proposto, 
organizando-os e relacionando-os de forma 
pouco consistente em defesa do ponto de vista 
destacado em seu projeto de texto. 

4. Seleciona, organiza e relaciona, de forma 
consistente, informações, fatos, opiniões e 
argumentos pertinentes ao tema proposto em 
defesa do ponto de vista destacado em seu 
projeto de texto. 

 
 
 
 

IV 

 
Demonstrar 

conhecimento dos 
mecanismos 
lingüísticos 

necessários para a 
construção da 
argumentação 

 
1. Não articula as partes do texto. 
2. Articula precariamente as partes do texto, devido 

a problemas freqüentes na utilização dos recursos 
coesivos. 

3. Articula razoavelmente as partes do texto, mas 
apresenta problemas na utilização dos recursos 
coesivos. 

4. Articula adequadamente as partes do texto, 
podendo apresentar eventuais problemas na 
utilização de recursos coesivos. 

 
 
 
 
 

V 

 
Elaborar proposta 

de intervenção para 
o problema 
abordado, 

demonstrando 
respeito aos direitos 

Humanos 
 

 
1. Elabora proposta tangencial ao tema em questão 

(respeitando os direitos humanos). 
2. Elabora proposta relacionada com o tema em 

questão, mas não articulada com a discussão 
desenvolvida em seu texto, ou apenas 
subentendida no desenvolvimento do texto 
(respeitando os direitos humanos). 

3. Elabora proposta relacionada com o tema em 
questão, mas pouco articulada à discussão 
desenvolvida em seu texto (respeitando os 
direitos humanos). 

4. Elabora proposta relacionada com o tema em 
questão e bem articulada à discussão 
desenvolvida em seu texto (respeitando os 
direitos humanos). 
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 ROTEIRO – ENTREVISTA 
 

• Onde e quando você fez sua graduação? 
• Tem curso de Pós-Graduação? Qual? E por que instituição? 
 
• Para você, qual a finalidade da avaliação? 
• Qual sua postura em relação ao erro? 
 
• O que é texto para você? 
• O que seria um bom texto? 
 
• Como você vê o ensino de produção escrita na escola, no geral, e no Ensino 

Médio, em particular? 
• E sua avaliação? 
• Qual a importância dos critérios para o processo de correção? 
 
• O que você pensa da avaliação em grande escala? 
• O que você acha do processo de avaliação de textos escritos no ENEM? 
• Antes do processo de correção, você leu os fundamentos teórico-metodológicos 

do ENEM? 
• Qual a sua opinião sobre os critérios fornecidos na planilha de correção da 

redação do ENEM? 
• Os critérios propostos refletem o que é preconizado ao longo da vida escolar do 

candidato? 
• Em sua opinião, a planilha é composta por critérios que você considera mais 

relevantes (para um produtor de textos)? 
• Você encontrou dificuldades durante o processo? Quais? Por quê?  
• Você já trabalhou para alguma comissão organizadora de exames, concursos, 

etc.? Quais? 
• O que achou do processo de avaliação? 
• Você acha que experiências passadas de avaliação de textos trouxeram 

influências para o processo do ENEM? Quais, por exemplo? Você sabe por quê? 
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Habilidades 

 

1. Dada a descrição discursiva ou por ilustração de um experimento ou fenômeno, de 

natureza científica, tecnológica ou social, identificar variáveis relevantes e 

selecionar os instrumentos necessários para realização ou interpretação do mesmo. 

 

2. Em um gráfico cartesiano de variável socioeconômica ou técnico-científica, 

identificar e analisar valores das variáveis, intervalos de crescimento ou decréscimo 

e taxas de variação. 

 

3. Dada uma distribuição estatística de variável social, econômica, física, química ou 

biológica, traduzir e interpretar as informações disponíveis, ou reorganizá-las, 

objetivando interpolações ou extrapolações. 

 

4. Dada uma situação-problema, apresentada em uma linguagem de determinada área 

de conhecimento, relacioná-la com sua formulação em outras linguagens ou vice-

versa. 

 

5. A partir da leitura de textos literários consagrados e de informações sobre 

concepções artísticas, estabelecer relações entre eles e seu contexto histórico, 

social, político ou cultural, inferindo as escolhas dos temas, gêneros discursivos e 

recursos expressivos dos autores. 

 

6. Com base em um texto, analisar as funções da linguagem, identificar marcas de 

variantes lingüísticas de natureza sociocultural, regional, de registro ou de estilo, e 

explorar as relações entre as linguagens coloquial e formal. 

 

7. Identificar e caracterizar a conservação e as transformações de energia em 

diferentes processos de sua geração e uso social, e comparar diferentes recursos e 

opções energéticas. 

 

8. Analisar criticamente, de forma qualitativa ou quantitativa, as implicações 

ambientais, sociais e econômicas dos processos de utilização dos recursos naturais, 

materiais ou energéticos. 

 

9. Compreender o significado e a importância da água e de seu ciclo para a 

manutenção da vida, em sua relação com condições socioambientais, sabendo 
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quantificar variações de temperatura e mudanças de fase em processos naturais e de 

intervenção humana. 

 

10. Utilizar e interpretar diferentes escalas de tempo para situar e descrever 

transformações na atmosfera, biosfera, hidrosfera e litosfera, origem e evolução da 

vida, variações populacionais e modificações no espaço geográfico. 

 

11. Diante da diversidade da vida, analisar, do ponto de vista biológico, físico ou 

químico, padrões comuns nas estruturas e nos processos que garantem a 

continuidade e a evolução dos seres vivos. 

 

12. Analisar fatores socioeconômicos e ambientais associados ao desenvolvimento, às 

condições de vida e saúde de populações humanas, por meio da interpretação de 

diferentes indicadores. 

 

13. Compreender o caráter sistêmico do planeta e reconhecer a importância da 

biodiversidade para preservação da vida, relacionando condições do meio e 

intervenção humana. 

 

14. Diante da diversidade de formas geométricas planas e espaciais, presentes na 

natureza ou imaginadas, caracterizá-las por meio de propriedades, relacionar seus 

elementos, calcular comprimentos, áreas ou volumes, e utilizar o conhecimento 

geométrico para leitura, compreensão e ação sobre a realidade. 

 

15. Reconhecer o caráter aleatório de fenômenos naturais ou não e utilizar em 

situações-roblema processos de contagem, representação de freqüências relativas, 

construção de espaços amostrais, distribuição e cálculo de probabilidades. 

 

16. Analisar, de forma qualitativa ou quantitativa, situações-problema referentes a 

perturbações ambientais, identificando fonte, transporte e destino dos poluentes, 

reconhecendo suas transformações; prever efeitos nos ecossistemas e no sistema 

produtivo e propor formas de intervenção para reduzir e controlar os efeitos da 

poluição ambiental. 

 

17. Na obtenção e produção de materiais e de insumos energéticos, identificar etapas, 

calcular rendimentos, taxas e índices, e analisar implicações sociais, econômicas e 

ambientais.  
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18. Valorizar a diversidade dos patrimônios etnoculturais e artísticos, identificando-a 

em suas manifestações e representações em diferentes sociedades, épocas e lugares. 

 

19. Confrontar interpretações diversas de situações ou fatos de natureza histórico-

geográfica, técnico-científica, artístico-cultural ou do cotidiano, comparando 

diferentes pontos de vista, identificando os pressupostos de cada interpretação e 

analisando a validade dos argumentos utilizados. 

 

20. Comparar processos de formação socioeconômica, relacionando-os com seu 

contexto histórico e geográfico.  

 

21. Dado um conjunto de informações sobre uma realidade histórico-geográfica, 

contextualizar e ordenar os eventos registrados, compreendendo a importância dos 

fatores sociais, econômicos, políticos ou culturais. 

 

 

Fonte: 

http://www.enem.inep.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=25&

Itemid=55 
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