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U ma das di ficuldades encontradas no pro cesso sel etivo para ingresso na 
universidade (vestibular) relaciona-se à p rova de red ação. Por um lado , é inegáv el sua 
i mportân cia como instrumento de avaliação das h abilidades co mplexas exigidas na 
produção de textos; por outro, a el aboração dess a prova e a avaliação de seus resultados 
apres entam di ficuldad es di fi cil ment e contornáveis. Para fo rmul ar as qu estões, os 
elaborado res dev em ter clareza quanto ao que se pretende avaliar e direcion ar a resposta 
dos candidatos por meio de comandos claros e objetivos. N a avaliação dos textos 
produzidos, a principal difi culdade reside em mini mi zar a interferên cia da subjetividade 
dos avaliado res n a atribuição de notas.  

Consciente d essas difi culdades , a equipe respons ável pelo vestibular da 
Universidade  Federal do Paran á adotou, desde 1996 , um mod elo de p rova de redação 
constituída por u m conjunto d e 4 a 5 questões, em que se solicita aos candidatos a 
elaboração d e textos cu rtos (de até 10 linhas), cad a u ma tendo como foco princip al u ma 
habilidade especí fica de leitura e produção textual: resumo, argumentação, tradu ção em 
prosa de dados nu méricos, transposição da linguagem não verb al para a verbal , do 
discurso direto para o indireto, comparação entre textos, conclusão de u m texto a partir  
de u m início dado etc.1 As questões são formulad as visando direcionar o candidato para 
a elaboração de textos de g êneros di ferenciados , o que, além de p ermitir u ma avaliação 
abrangente d e suas  habilidades  de leitura/redação , possibilita tamb ém a fo rmul ação  de 
critérios de avaliação que reduzam, no li mit e do possível, a possibilidade de atribuição 
de notas  muito díspares  a u ma mes ma prova submetid a a dois avaliadores.  

Para garantir a ho mog eneidade na av aliação dos textos produzidos, a equipe de 
correção adota u m conjunto de instru mentos de treinamento e controle. Um ponto 
i mportante do treinamento é a elaboração coletiva de critérios, por parte do conjunto de 
avaliadores de cad a questão . Os critérios são  elaborados após a leitura de u ma amostra 
de 100 textos, co m uma distribuição equilibrada entre candidatos que obtiveram escores 
altos, médios e b aixos nas demais provas, para evitar qu e os textos produ zidos pelos 
candidatos s ejam avaliados em comp aração a uma resposta ideal .  

Para a avaliação das redações , foi adot ada em 2003 uma escala de nú meros 
inteiros de 0 (zero) a 6 (seis), que procura tradu zir a classi ficação dos textos a p artir de 
duas fo rmas de avaliação definidos pelas equipes. A pri meira corresponde à 
                                                                         
1 A prova do último ano está disponível no endereço: www .cccv .ufpr.br. O site 
apres enta tamb ém comentários sob re as avaliações de 2001  e 2003. 
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discri minação básica, que permite classifi car o texto nos níveis 1, 3 e 5 da escala, 
segundo sua adequ ação ao gên ero ou tipo especí fico indicado no enun ciado da qu estão. 
A segunda é con cebida co mo u ma dis crimin ação secund ária, qu e permite deslocar a 
nota do texto para os níveis intermediários 2 e 4,  e dá ênfas e a critérios lingüísticos, 
desde a estruturação até o  do mínio  da escrita padrão . Os  extremos da escala foram 
reserv ados para os casos de exceção , para aqueles textos que ap resentaram u ma 
diferença signi ficativa em relação à grande massa de candidatos: zero p ara os textos que 
não atendiam mini mamente a proposta apresentada no enunciado da quest ão e 6 para 
textos excelent es, com um tratamento do tema e u m domínio d e es crita bem sup eriores 
ao conjunto dos candidatos. O esquema abaixo  sintetiza o p rocesso  de av aliação: 

 
DISCRIMINA ÇÃO BÁSICA →          Insufici ente              Regular                Bo m 
(adequação do  texto à proposta)                     ↓                         ↓                         ↓ 
                                                            0 ........ 1  _____ 2  _____ 3  _____ 4  _____5 ........ 6 

                                                                                ↑                          ↑  
DISCRIMINA ÇÃO SECUNDÁRIA →            entre Regul ar             entre Bo m 
(do mínio de escrita)                                             e Insu fi ciente             e Regular 
 
   

Vamos exemplifi car esse processo com u ma das quatro qu estões in cluídas no 
Processo Seletivo dest e ano . Trata-se d e uma questão  co m u m co mando direcionado à 
retextualização: elaboração do resu mo de u m texto dado (ver An exo). Esse tipo de 
questão avalia tanto a habilidade de leitura, u ma vez que a compreensão do texto-fonte é 
crucial para a el aboração do resumo ,  quanto de redação , pois se espera que o resu mo 
não seja resultado de u m p rocesso de recort e e colagem, mas de u ma reelaboração . O 
texto proposto para resumo foi adaptado de uma entrevista do estatístico dinamarquês 
Bjørn Lo mborg à revista Superinteressante  e apres enta u ma abordagem polêmica de 
questões ambientais. O texto divide-se em quatro p artes sep aradas graficamente: a 
pri meira, redigida em discurso indireto, contém in fo rmações de responsabilidade da 
revista; as  demais , em discurso  direto, reproduzem as declaraçõ es do  entrevistado. 

A caract erização do resumo co mo gên ero textu al  tem sido objeto d e vários 
estudos (Vign er 1991, Charolles 1991 e 1992 , Kintsch & Van Dijk 1975, Ehrlich, 
Charl es & Tardieu 1992, Graeff 2001), com destaqu e ora para as operações  sintáticas, 
ora para as cognitivas realizadas no pro cesso de el aboração do texto derivado. Segundo 
Charolles  1991, p . 9, o resu mo d eve “atender as mes mas exigências de coesão e 
coerência do t exto-fonte, e pod er ser lido independent emente deste”, além de s er “mais 
curto, in formacionalmente fi el e formal ment e diferente do texto original”. A el aboração 
de u m resu mo envolve as operações d e cond ensação-reformulação, con forme b em 
explicita Vigner (1991 , p. 35), que destaca também a redução do g rau  de p recisão das 
informaçõ es do texto-fonte, mediante a eli minação de p redicados considerados 
secundários. Kintsch & Van Dijk (1975) en fatizam a transposição para o texto-d erivado 
de u ma macro-es crutura do texto-fonte, que corresponde à organi zação hierarquizada 
das proposições qu e o compõem. G raeff (2001) analisa a produção de resu mos a partir  
da manutenção do en cadeamento argumentativo b ásico identi ficado no texto-font e.  As 
características do gên ero “ resu mo” são fundamentais para o rientar a d efinição dos 
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critérios usados para realizar a discri minação básica entre textos bons, regulares e 
insuficient es. 

Para a equipe responsável p ela avaliação da questão, o ponto de p artida para a 
definição dos critérios de avaliação foi caract erizar de u m t exto BO M (nota 5): a)  
Adequa ção ao gênero “res umo”: seleção das in formações mais relev antes, 
distribuídas nas quatro partes do texto fonte, e sua exposição em um novo t exto, de 
forma clara e articul ada. O texto fonte faz u ma apresentação de Lomborg (estatístico, 
dinamarquês , etc.) e expõe suas opiniões polêmicas sobre algu mas questões amplamente 
debatidas pelos ambient alistas (avaliação das condições do meio ambiente na 
atualidade, definição de prioridades na preservação das florestas e de esp écies veget ais e 
ani mais ameaçad as de extinção). O resu mo dev e contemplar tanto a apres entação de 
Lomborg quanto de suas opiniões destacad as no texto. b) Fidelida de e isenção ao 
expor as informa ções do texto: o candidato deve revelar u ma bo a leitura do texto e 
apres entar as opiniões de Lo mborg atribuindo-lhe adequad amente a autori a, s em 
mes clá-las co m co mentários pesso ais. c) Bom domí nio da es crita: seleção de u m 
vocabulário ad equado , estruturação de frases, uso de recu rsos de articulação textu al. U m 
indicador do domínio da es crita é a autono mia que o candidato revela em relação ao 
texto original, tanto n as es colhas lexicais qu anto na estrutu ração de fras es. 

Essas características estão presentes no texto 1, em qu e o candidato selecionou 
adequad amente as in fo rmaçõ es mais relev antes do texto fonte e, ao  apresentá-las, 
distinguiu as que são de responsabilidade da Superinteressante , as que fo ram publicadas 
no livro e as  da entrevista. O t exto é claro , não  apresenta problemas  de forma e as 
relaçõ es lógicas fo ram assinalad as co m a escolha d e relatores ad equados . 
  
Conforme o texto r etirado da Superinteressante, o livro publicado  por Bjorn Lomborg 
vem d espertando críticas pesadas dos ambientalistas. Em sua obra, Lomborg afirma 
que não há a n ecessidade de preocupação co m os desastres a mbientais que vêm 
ocorrendo, pois, segundo ele, o ambiente global está bem e só tende a melhorar. Em 
suas declarações , ele def ende que não é racional nos preo cuparmos com animais e 
florestas enquanto há milhões de pessoas passando fome. Lomborg também admite que 
enxerga  problemas em  função do  cr escimento  acel erado da população, mas qu e, 
mesmo assim, se dep endesse d ele, escolheria nascer agora ou mais adiante, quando, 
segundo o autor, a  vida será ainda m elhor. 

Texto 1: redação  prototípica para o  con ceito BO M (nota 5) 
 

As redações que, al ém d e satis fazerem os critérios estabel ecidos para o 
conceito BO M, revel aram uma autono mia de linguagem em relação ao texto-fonte 
aci ma da média, foram considerad as E XCELEN TES (nota 6). É o que se observa no 
texto 2: 
  
O “best-seller ” na Europa e EUA “O ambientalista cético”, do estatístico dinamarquês 
Bjørn Lomborg, irritou ambientalistas com a afirmação de que o mundo está em sua 
melhor fase ecológica e social e só melhorará. Lomborg menospreza os alardes dos 
ecologistas chamando de “apo calípticos e in consistentes” os que não concordam com 
sua análise. O estatístico avalia que o problema da fome em países emergentes pode ser 
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mais relevante que o ambiental – segundo a ONU, em 2010 mais de um décimo da atual 
população do planeta estará faminta. E declara que as decisões sobre o meio ambiente 
devem se basear no direito dos humanos, e não dos animais, sem que essa visão 
implique na extinção de outras formas de vida. O dinamarquês declara que, se pudesse 
optar em função do melhor meio ambiente, nasceria agora ou mais tarde; e, mesmo 
sabendo que a população  mundial tende a  9 bilhões  em 2050, Lo mborg con clui 
acreditar que a vida poderá  melhorar.  

Texto 2: redação  prototípica para o  con ceito E XCELEN TE (nota 6) 
 

Para u m texto ser considerado REGULA R (nota 3), u ma primeira condição é a 
fidelidade na exposição das info rmaçõ es do texto fonte, a demonstração de tê-lo 
comp reendido  adequ adamente. O t exto pode apresentar u ma seleção p arcial das 
informaçõ es relev antes do texto o riginal mas as in formações selecion adas dev em ser 
expostas sem distorção. As red ações regulares podem apresentar ainda u ma ou mais das 
seguintes características: a) co mentários pessoais mes clados à exposição das afirmações 
ext raídas do t exto; b) problemas  na flu ência do texto escrito, d evidos à estruturação de 
frases , sel eção  de vo cabulário e articulação textu al (escolha inad equad a de relato res, 
baixa conexão  ent re as fras es, etc.) . 

O texto 3 reúne as características de u ma resposta REGULA R à questão . O 
candidato não  eviden cia problemas de comp reensão do texto fonte mas, ao expor as 
informaçõ es selecionad as, o  faz de forma imprecisa e com bai xa articulação  textual.  
  
Best-seller de Bjorn Lomborg, “O ambientalista cético” causa polêmica entre 
ambientalistas. O dinamarquês revela que não há necessidade de alarme ambiental. Ele 
ainda critica de maneira negativa os ecologistas que cultivam o pânico. Diz que há 
problemas sociais muito mais sérios a serem resolvidos pela humanidade. O etatístico 
dinamarquês valoriza os direitos humanos, colocando o homem como o ser de maior 
valia, porém não tira a importância dos outros animais. Faz uma comparação histórica 
da qualidade e prova que está em boa épo ca para  viver, porém  “pod erá ser  melhor”. 

Texto 3: redação  prototípica para o  con ceito REGUL AR (nota 3) 
 
Foram considerados IN SU FICIEN TES (nota 1 ) os textos co m as seguintes 

características: a) in formações do texto fonte apresentad as de forma distorcida, 
revelando  di ficuldade n a interp retação; b ) mescla entre in formações extraíd as do t exto 
original e opiniões do candidato; c) problemas graves d e domínio da escrita: 
estruturação de frases, vo cabulário, articulação textual (fras es soltas, lista de itens), 
pontuação , concord ância, g rafi a.  

U m exemplo dess e nível de resposta à questão é o texto 4, que não apresenta o 
nível esperado de correspondência com o texto-fonte: não contém a exposi ção sintética 
de suas informações mais rel evantes , faz so mente u ma vaga referência a algu mas das 
questões tratad as p elo autor; h á u ma mistura de afirmações  pessoais co m elementos 
pinçados do texto, sem a distinção entre  afirmações de responsabilidade da revista, de 
Lomborg  e do próp rio candidato.   
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Quando o estatístico dinamarquês Bjorn Lomborg resolveu escr ever seu livro, não 
pensou que seu otimismo iria zangar tantas pessoas. O que  ele quis dizer no livro é que 
o planeta está rumando para um caminho melhor. Do ponto de vista social ele afirma 
que a fome diminuiu, a saúde e a educa ção aumentaram. A maneira com qu e a fauna e 
a flora tem sido tratadas, a forma  como  os animais em extinção  tem sido tratados. O 
homem precisa tanto dessas coisas, um tipo de dependência delas, que enquanto elas 
existirem o mundo t erá futuro. 

Texto 4: redação  prototípica para o  con ceito INSU FICIEN TE (nota 1) 
 

Final mente, fo ram considerados NULOS (nota zero) os textos que não 
atenderam minimamente ao qu e foi solicitado no  enunciado d a qu estão. São casos em 
que os candidatos não elaboraram u m resumo, co mo foi solicitado, mas um texto sobre 
a questão do meio ambiente ou qualquer outro tema. É o que se observ a no texto 5, em 
que o candidato ignorou o comando da questão e produziu um texto que reúne u ma série 
de lugares co muns que remetem vagamente aos temas  abo rdados no  texto fonte. 
 
A vida é, sem dú vida, preciosa. O ser humano tem um valor inestimável. Não há 
comparação entre o homem e o leão. Porém deve s e ter cuidado ao  mandar certos 
recados. A produção de alimentos é suficiente no  mom ento, o qu e está errado é 
distribuição do arrecadado. P essoas estão morrendo  porque o outro tem dinheiro e 
pode comprar arroz e feijão, mas o pobre coitado nada tem para um pão. Florestas são 
queimadas, animais entram em extinção , a poluição cresce a cada ano e o problema 
não é a alimentação. É como viver em um mundo onde não há mais árvores, onde a 
camada de ozônio foi destruída e a indústria modernizada para uma nação que não tem 
arroz nem feijão? 

Texto 5: redação  prototípica para o  con ceito N ULO (nota zero) 
 
 A partir  dos critérios formulados, a equip e de avaliadores fez a leitura das 
26529 provas de redação, selecionadas d e u m universo de 52448 candidatos inscritos 2. 
Cad a prova foi lida por dois avaliadores, sem que o segundo tivesse acesso à nota 
atribuída pelo pri meiro . O pro cesso foi monitorado quantitativament e – co m sucessivas 
comp arações entre os índices de distribuição de notas dos avaliadores ao longo da 
escala – e qualitativament e – co m a leitura di ária, pelo monitor, de amostras de textos 
avaliados po r cada membro  da equipe.  
 Os índices de converg ência das av aliaçõ es foram significativos. A an álise de 
u ma amostra dos textos corrigidos mostrou  os seguintes  índices apro xi mados: notas 
iguais atribuídas pelos dois avaliadores: 45%; di ferença de 1 ponto entre os avaliadores: 
45%; di feren ça d e dois pontos entre os avaliado res: 9 %; di ferença d e 3 pontos entre os 
avaliadores: 1 %. Nos casos de diverg ência de até 2  pontos, prevaleceu a média das 
notas atribuídas pelos dois avaliadores. As diverg ências de 3 pontos indicam que houve 
erro  em p elo menos  u ma d as avaliaçõ es. Ness e caso, os textos foram reav aliadas .  

                                                                         
2 Conforme o edital do Processo Seletivo da UFPR, só são avaliadas as provas de 
redação dos candidatos que atingirem a not a de corte, que corresponde a 90 % d a nota 
média das  prov as objetivas . 
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 Seri a interess ante pod er con cluir est e trab alho co m a afi rmação de qu e 
chegamos a u ma convergên cia absoluta de notas entre os avaliadores. Consid erando que 
a leitura de qualquer texto envolve um p rocesso de interação em que fatores diversos 
interferem na constru ção do sentido, co mpreend e-s e, entretanto, qu e todo o processo de 
controle tem uma met a in atingível: conseguir que sujeitos di ferentes , em mo mentos 
diferent es, façam uma l eitura ho mogênea de milhares de textos. Ainda assim, a 
preocup ação com a avaliação consistente dos candidatos lev a a equipe a buscar o 
máxi mo d e ho mogeneidad e possível. 
  
RESUMO: Este artigo relata as estratégi as adotad as pel a Universid ade Fed eral do 
Paraná n a formulação e av aliação da p rova de redação incluída no p rocesso s eletivo 
para o ingresso de alunos. O estudo toma co mo ponto de partida a elabo ração do resu mo 
de u m texto dado . 
 
PALAVRAS-CHA VE: texto; resumo; av aliação. 
 
ANE XO 
 
ENUNCIADO  DA  QUESTÃO 22: Processo Sel etivo 2003 - U FPR 
Elabore um resumo de a té 10 linhas do texto a baixo . 
 

É TUDO MEN TIRA 
 

Há três anos, quando decidiu escrever u m livro questionando os dados que sustentam as 
causas ecológicas, o estatístico dinamarquês Bjørn Lomborg  mal poderia i maginar a 
fúria que seu trabalho iria desp ertar entre os ambient alistas. Best-seller n a Europa e nos 
Estados Unidos, seu livro O a mbientalista cético (inédito no Brasil) defende qu e, t anto 
do ponto de vista ambient al quanto do social, o plan eta nunca estev e tão bem – e que a 
tendência é só melhorar. Computando análises estatísticas de governos , da ONU e de 
outros institutos de pesquisa, Lo mborg afirma qu e a hu manidad e não precisa se alarmar 
com o efeito estu fa, os buracos na camad a de ozônio, a chuva ácida ou o des matamento 
da A mazônia – para citar apen as algumas das causas  dos ecologistas. Ele acredita que 
os governos e a iniciativa privada já estão agindo para corrigir os estragos co metidos 
contra a natureza e acusa de apocalípticos e inconsistentes os que discord am da sua 
análise. Eis algumas declaraçõ es polêmicas de Lo mborg: 
 
“ No caso de países emergent es, garantir as necessidades básicas da população – 
produzir bastant e co mida – pode ser mais importante do que o meio ambi ente. É 
verdade que o nú mero de famintos vem caindo no mundo, mas ainda precisa cair mais. 
De acordo co m a ONU , em 2010 ainda h averá 680 milhões d e famintos no plan eta. E, 
além de tirar as pessoas da pobreza, é preciso garantir saúd e e educação . Apenas quando 
você não tem que se preocupar em cons eguir sua pró xi ma refeição é que pod e co meçar 
a se preocupar co m o ambient e. Se quisermos que u ma floresta permaneça intocad a, 
essa será uma grande vantagem p ara muitos ani mais, mas u ma oportunidade p erdida 
para plantar co mida.” 

*** 
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“ O que deve nortear as decisões qu e afetam o meio ambi ente são  os direitos dos s eres 
humanos , e não dos ani mais. As pessoas debat em e p articipam dos processos decisórios, 
enquanto pingüins e pinheiros não . Logo , o nível de proteção qu e essas espécies 
receberão vai depender das pessoas que falam em no me d elas. E co mo algu mas pessoas 
vão valorizar mais algu mas plantas e ani mais , esses não podem receber direitos 
especiais em det ri mento do direito de outros  seres hu manos. Isso pod e parecer egoísta 
da parte do ho mem, mas é i mportante notar que essa visão antropo cêntri ca não consiste 
auto maticamente em negligenciar ou eli min ar outras formas d e vida. Os ho mens são tão 
dependent es de outros s eres  vivos que muitas espécies terão o seu bem-estar garantido.” 

*** 
“ Se eu pudesse escolher o melhor ambiente para viver, teria nascido agora mes mo ou 
u m pouco mais no futuro. As pesso as se imaginam vivendo nu m ambiente intocável na 
pré-história, mas esqu ecem que a médi a de vida por lá era de ap enas 20 anos. A luta por 
comida era dura e, muitas vezes , a natureza era nossa ini miga. So mente hoje, quando 
contamos co m a tecnologia para viver, em médi a, 67 anos, podemos nos preo cupar co m 
a preserv ação. Ao mes mo t empo, so mos 6,2 bilhões d e p essoas no  planet a marchando 
para 9 bilhões em 2050 , o que, cert amente, caus ará problemas . Contudo, acredito que a 
vida poderá s er melhor.” 

(Adaptado  de Superinteressante , jul. 2002.) 
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