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mula a popularização do uso da língua
portuguesa, impedindo nossos alunos
de falar, ler e escrever reconhecendo su-
as variedades linguísticas. Além disso,
provoca a formação de profissionais in-
capazes de se comunicar, em níveis pro-
fissional e pessoal, e de decodificar o
próprio sistema da língua portuguesa—
apontaMoraes Neto.
Claudio Cezar Henriques, professor ti-

tular de Língua Portuguesa do Instituto
de Letras da Uerj, reitera que, ao ingres-
sar na universidade, esses alunos terão
de se ajustar às normas da língua de
prestígio acadêmico se quiserem se tor-
nar profissionais capacitados. Ele obser-
va que a banca corretora não usa o ter-
mo “erro”, mas “desvio”, algo que, segun-
do ele, é “eufemismo damoda”.
—Ademagogia política anda de braço

dado com a demagogia linguística. É
preciso lembrar que as avaliações ofici-
ais julgam os alunos, mas também jul-
gam o sistema de ensino. Na vida real,
redações como essas jamais tirariamno-
tamáxima, pois contêmerros que a soci-
edade não aceita. Afinal, pareceres, rela-
tórios, artigos científicos, livros ematéri-
as de jornal que contiverem esses desvi-
os/erros colocarão em risco o emprego
de revisores, pesquisadores e jornalistas,
não é?— ele indaga.
Logo que oMEC liberou a consulta ao

espelho da redação, em fevereiro, o site
do GLOBO publicou uma reportagem
pedindo que estudantes enviassem re-
dações com nota 1.000, junto com seus

comprovantes. O objeti-
vo era expor os bons
exemplos no site. Porém,
ao ler as redações, a
equipe percebeu erros
gritantes em várias dis-
sertações. Foram envia-
das ao MEC, então, qua-
tro delas. Para não expor
os alunos, os textos fo-
ram digitados, e as infor-
mações pessoais (nome,
CPF e número de inscri-
ção), omitidas. O GLO-
BO perguntou se os des-
vios não desrespeitavam
os critérios estabeleci-
dos pelo manual do
MEC, e o Instituto Naci-
onal de Estudos e Pes-
quisas Educacionais
Anysio Teixeira (Inep)
alegou que não comenta
redações: “por respeito

aos participantes, a vista pedagógica é
dada especificamente a quem prestou o
exame”.
Segundo o Inep, “uma redação nota

1.000 deve ser sempre um excelente tex-
to, mesmo que apresente alguns desvios
em cada competência avaliada. A to-
lerância deve-se à consideração, e isto é
relevante do ponto de vista pedagógico,
de ser o participante do Enem, por defi-
nição, um egresso do ensinomédio, ain-
da em processo de letramento na transi-
ção para o nível superior”.
Sobre os critérios usados na correção

da redação do Enem 2012, estabelecidos
pela coordenação pedagógica do exame,
a cargo de professores doutores em Lin-
guística da Universidade de Brasília
(UnB), o Inep informa que a análise do
texto é feita como um todo. Segundo a
nota, “um texto pode apresentar eventu-
ais erros de grafia, mas pode ser rico em
sua organização sintática, revelando um
excelente domínio das estruturas da lín-
gua portuguesa”. l

“Rasoavel”, “enchergar”, “trousse”. Esses
são alguns dos erros de grafia encontra-
dos em redações que receberam nota
1.000 no Exame Nacional de Ensino
Médio 2012 (Enem). Durante um mês,
O GLOBO recebeu mais de 30 textos
enviados por candidatos que atingiram
apontuaçãomáxima, coma comprova-
ção das notas pelo Ministério da Edu-
cação (MEC) e a confirmação pelas
universidades federais em que os estu-
dantes foram aprovados. Além desses
absurdos na língua portuguesa, várias
redações continham graves problemas
de concordância verbal, acentuação e
pontuação.
Apesar de seguirem a proposta do te-

ma “A imigração para o Brasil no século
XXI”, os textos não respeitavam a pri-
meira das cinco competências avalia-
das pelos corretores: “demonstrar do-
mínio da norma padrão da língua es-
crita”. Cada competência tem a pontua-
ção máxima de 200 pontos.
Segundo o “Guia do participante: a

redaçãonoEnem2012”, produzido pelo
MEC, os 200 pontos na competência 1
são atingidos apenas se “o participante
demonstra excelente domínio da nor-
ma padrão, não apresentando ou apre-
sentando pouquíssimos desvios gra-
maticais leves e de convenções da es-
crita. (...) Desvios mais graves, como a
ausência de concordância verbal, ex-
cluem a redação da
pontuação mais alta”.
Omanual aponta, en-

tre os desvios mais gra-
ves, erros de grafia,
acentuação e pontua-
ção. Namesma redação
em que figura a grafia
“rasoavel”, palavras co-
mo “indivíduos”, “saú-
de”, “geográfica” e “ne-
cessário” aparecem
semacento. E aomenos
dois períodos termi-
nam sem o ponto final.
Em outro texto recebi-

do pelo GLOBO, apare-
cem problemas de con-
cordância verbal, como
nos trechos “Essas pro-
vidências, no entanto,
não deve (sic) ser expul-
são” e “os movimentos
imigratórios para o Bra-
sil no séculoXXI é (sic)”.Omesmocandi-
dato, equivocadamente, conjuga no plu-
ral o verbohaverno sentidodeexistir em
duas ocasiões: “É fundamental que ha-
jam (sic) debates” e “de modo que não
hajam (sic) diferenças”.
Uma terceira redação nota 1.000 apre-

senta a grafia “enchergar”, além de pro-
blema de concordância nominal no tre-
cho “o movimento migratório para o
Brasil advémdenecessidades básicas de
alguns cidadãos, e, portanto, deve ser
compreendida (sic)”. Em outro texto,
alémdapalavra “trousse”, há ausênciade
acento circunflexo em“recebê-los” e uso
impróprio da forma “porque” na per-
gunta “Porém, porque (sic) essa popula-
ção escolheu o Brasil?”.
Pós-doutor em Linguística Aplicada e

professor da UFRJ e da Uerj, Jerônimo
Rodrigues deMoraes Neto diz que essas
redações não deveriam receber a pontu-
açãomáxima.
— A atribuição injusta do conceito

máximo a quem não teve o mérito esti-
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Apenas 1,1% dos candidatos
do Enem 2012 obteve nota
acima de 900 na redação,
segundo o MEC. Na UFRJ,

do total de 4.735 convocados para
confirmação de matrícula, só 148
atingirampontuaçãomáxima. Apro-
vada em Medicina, Yárina Rangel é
uma dessas alunas. Mais do que is-
so, ela pertence a um seleto grupo
de estudantes cujo texto não contém
erros de língua portuguesa.
Yárina explica que a prática levou

à perfeição. Ela conta que, em 2011,
não se saiu bem na redação do
Enem, pois estava nervosa e acabou
atrapalhada com a correria contra o
tempo. A universitária recomenda o
treinamento intensivo da escrita pa-
ra “dar um banho na hora H”.
— Sugiro um exercício semanal.

Se você fizer uma redação uma vez
por semana, é o suficiente para ga-
nhar a agilidade necessária na hora
da prova. Para ajudar amanter a cal-
ma, é preciso se conhecer e, com a
prática, você vai aprender a mani-
pular até esse nervosismo— ela diz.
Yárina também dá dicas em rela-

ção à argumentação no texto disser-
tativo, modelo cobrado no Enem:
— Dedique um bom tempo ao es-

tudo dos textos de apoio para evitar
a fuga ao tema. Também é impor-
tante estar atualizado com as notíci-
as, porque, mesmo que o tema da
redação não seja aquela reportagem
que você leu, pode usar isso numar-
gumento, mostrando ao corretor
que tem uma bagagem cultural. Ou-
tra dica é ter uma boa estética na re-
dação. Não basta o texto ser bom;
precisa parecer bom. Por isso, uma
letra legível é fundamental para
uma correção que é feita on-line.
Professor de redação do Colégio e

Curso _A_Z, Bruno Rabin chama a
atençãopara o fato de a correção vir-
tual valorizar a simplicidade em de-
trimento da criatividade:
— Os alunos devem ter muita

atenção na interpretação do tema e
dos textos para entender e atender à
expectativa da banca. Recomendo
treinar bastante a simplicidade e a
clareza na forma de expressão, por-
que a correção émuito apressada. O
ótimo é inimigo do bom. Não se va-
loriza o estilo de pensamento, mas a
previsibilidade das ideias.

Bianca Peixoto aprendeu essa lição.
Este ano, ela foi recompensada coma
nota 1.000 na redação e a aprovação
emMedicina na UFRJ. Mas, no Enem
2011, viveu um drama que foi parar
na Justiça. Um dos corretores havia
atribuído nota 880 a seu texto, e o ou-
tro deu 0. Como a discrepância supe-
rava 300 pontos, um terceiro avalia-
dor deu 440, prevalecendo a última
nota, mesmo discrepante em relação
às duas primeiras. Apesar de ter con-
seguido uma liminar para recorrer da
nota, o MEC manteve os 440. Agora,
Bianca comemora.
— Quando vi a nota 1.000, nem

acreditei. Tive um flashback de quan-
do fiquei com 440. Fiquei muito es-
perançosa de omeu sonho se realizar
e se realizou — ela vibra.
Na época, O GLOBO enviou a reda-

ção de Bianca para diferentes profes-
sores, inclusive um corretor do
Enem, e eles lhe atribuíram notas su-
periores. Para ela, o quemelhorou es-
te ano não foi a qualidade do seu tex-
to, mas a da correção:
— O meu nível continuou o mes-

mo, até porque treineimuitomais em
2011. Mas, em 2012, fiz uma redação
mais feijão com arroz para não ter
dúvida de respeitar a proposta. Fui
bem direto ao tema, em vez de fazer
uma introdução digressional, e de-
senvolvi muito bem as soluções.
Ex-corretor de redação do Enem e

professor do Colégio Militar de Porto
Alegre, Osvaldo Viera chegou a fazer
um desabafo no Facebook criticando
a correção. Segundo Viera, os coor-
denadores do consórcio Cespe/UnB,
que treina os avaliadores, orientavam
que ele não fosse tão rigoroso. Inte-
grante da banca corretora de redação
do vestibular da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul (UFRGS) há
dez anos, Viera não foi mais aceito na
do Enem.
— A coordenadora dizia que eu

precisava ser menos crítico e corrigir
mais rápido. Não fui mais chamado
porque pesei muito a mão. Mas rece-
bia redações que, muitas vezes, eu
não identificava como sendo em lín-
gua portuguesa, tamanha a descons-
trução sintática e os erros ortográfi-
cos. Não há como aceitar erros de
norma culta numa redação. Esse é o
caminho que o MEC deveria seguir
— recomenda Viera. (L.N.) l

Melhor nota, sem defeitos
Estudantes aprovadas em Medicina na UFRJ e professor de cursinho
preparatório dão dicas de como conseguir o conceito mais alto

PAULA GIOLITO

Garota notamil. Yárina Rangel atingiu pontuação máxima na redação do Enem. Seu texto não continha erros de língua portuguesa
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Segundo o manual do MEC,
cada avaliador atribui uma nota
entre 0 e 200 pontos para cada
uma das cinco competências, e a
soma desses pontos compõe a
nota total de cada avaliador, que
pode chegar a 1.000 pontos. A
nota final é a média aritmética
das notas totais atribuídas pelos
dois avaliadores.

COMPETÊNCIA 1: Demonstrar
domínio da norma padrão da
língua escrita. Requisitos básicos
do texto dissertativo-
argumentativo: ausência de
marcas de oralidade e de registro
informal, precisão vocabular,
obediência às regras gramaticais
de concordância nominal e verbal,
regência nominal e verbal,
pontuação, flexão de nomes e
verbos, colocação de pronomes
átonos, grafia das palavras,
acentuação gráfica, emprego de
letras maiúsculas e minúsculas e
divisão silábica na mudança de
linha (translineação).

COMPETÊNCIA 2: Compreender a
proposta de redação e aplicar
conceitos das várias
áreas de conhecimento, para
desenvolver o tema dentro dos
limites estruturais do
texto dissertativo-argumentativo.

COMPETÊNCIA 3: Selecionar,
relacionar, organizar e interpretar
informações, fatos,
opiniões e argumentos em defesa
de um ponto de vista.

COMPETÊNCIA 4: Demonstrar
conhecimento dos mecanismos
linguísticos necessários
para a construção da
argumentação.

COMPETÊNCIA 5 : Elaborar
proposta de intervenção para o
problema abordado,
respeitando os direitos humanos.

U
CRITÉRIOS

Redações com nota máxima no Enem têm absurdos como ‘enchergar’, ‘rasoavel’ e ‘trousse’

Jogo dos mil erros
LAURONETO

lauro.neto@oglobo.com.br

Provas. Algumas redações nota 1.000 enviadas ao jornal por estudantes que fizeram Enem

MARCELO CARNAVAL

“Na vida real,
redações como
essas jamais
tirariam nota
máxima, pois
contêm erros que
não são aceitos”
Claudio Cezar Henriques
Professor de Letras da Uerj
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 18 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. 3.




