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A Deus, razão suprema da minha
existência.
Aos meus pais e avó, pelo amor, carinho,
compreensão e exemplo de vida.
Ao meu esposo, Marcelo Cesar, pelo apoio
e pelo amor que continuamos cultivando
dia a dia.
Aos meus filhos, Bruna Letícia, Giulia
Beatríz e Marcelo Otávio, minha razão de
viver; e que sirva de estímulo em suas
vidas.
Ao meu irmão, minha querida Zuliê, tios,
tias, primas e primos e a todos que fazem
parte da minha família, pela convivência.
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Caro leit or,
Muitas pessoas têm ext rema dif ic uldade quando
o assunt o é escrever t exto, elas se dizem sem inspiração,
sem idéia . Não sabem por onde c omeç ar. Dizem que
esc rever é dom. Mas, será que t odos os bons escrit ores
sempre esc reveram bem?
Claro que muit os têm mais f acilidade para
esc rever. As pessoas cost uma m c hamar isso de dom nat ural,
esses podem aprimorar ainda mais este dom. Out ras ,podem
com dedic ação e aprendizado desenvolver est a capac idade
por meio de técnicas e t reino c onstant e.
Assim, se você é uma dessas pessoas que
ac ham que não têm o dom, mas que t êm a necessidade de
esc rever muit o bem,é hora de pagar o preço.
O preç o é se dedicar a aprender certas técnic as
e, princ ipalment e, t reinar, t reinar muit o. Como diz o dit ado
“só a prat ica faz a perfeição”.
Est e material é dif erente de t udo que você já
viu, se t rat ando de Redação, é uma propost a nova feit a com
mu it a pesquisa e dedicação, espec ialment e para você, que
quer ser aprovado no Vest ibular.
Suc esso!
Zulemay Ramos
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Lembre-se de que a redação é e liminató ria em
todo te rritório nacional em qua lque r concurso.
Portaria do Ministério da Educação 2365 de
2001
Ministro Pa ulo Re nato de Souza
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Tradicionalmente, entendia-se por texto um conjunto acabado de
enunciados escritos ou frases que constituíam um todo e se
apresentavam visualmente estruturados e imp ressos num suporte
tipográf ico.Um texto era, portanto,e fundamentalmente, encarado
como uma unidade da língua escrita.
No sentido,entretanto proposto pelas correntes mais modernas da
linguística,a associação do texto à escrita deixou de ser imediata
e natural, passando a designação texto a referir-se a uma unidade
de uso linguístico.Neste sentido, texto é tudo o que produzimos
quando nos comunicamos,podendo o mesmo ser falado ou
escrito.
Os sistemas de processo seletivo para o ingresso em um curso
de nível superior, utilizam,uma Prova de Redação em Língua
Portuguesa com o objetivo de avaliar a capacidade de expressão
na modalidade escrita da língua.
O candidato deverá produzir, de acordo com o estilo proposto,
um texto legível, caracterizado pela coerência e coesão, com base
em um tema formulado pela banca examinadora. Com a função
de motivar o candidato para a redação, despertando idéias e
propiciando o enriquecimento de informações, poderão haver, na
prova, textos e outros elementos correlacionados ao assunto em
questão.
Os critérios de avaliação mais abrangentes referem-se ao
desenvolvimento do tema, à observância da apresentação e da
estrutura textual e ao domínio da expressão escrita. Em termos
restritos, estabelecem-se critérios específicos ligados a cada item.
Pois bem, agora vamos analisar os gêneros textuais que podem
ser cobrados em vestibulares e as possíveis dúvidas que
cultivadas pelos candidatos até o momento da prova.
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Noções Gerais:
1.

Constituição da Banca elaboradora e Ba nca corretora.

P.:Quantos elaboram os temas e quantos corrigem as
redações?
R.:Os temas são elaborados por uma banca constituída de
cinco pessoas. As redações são corrigidas por um grupo de
professores, orientados por monitores cujo trabalho é
diretamente supervisionado pela Presidência da Banca. Os
corretores são organizados em “duplas de correç ão”. As duplas de
correção são secretas, ou seja, os dois corretores de uma mesma
dupla não sabem que formam dupla. Isso garante que sejam
feitas duas leituras independentes de cada redação. Nos casos de
notas consideradas divergentes, segundo critérios es tatísticos,
submete-se a redação a uma terceira correção.
Todos os corretores de Redação participam, anualmente, de
um curso preparatório para o importante trabalho de avaliação
que têm sob sua responsabilidade.
2.

Perfil dos elaboradores da prova.
P.:Qual o perf il de quem elabora a prova? Eles fazem o

quê?
R.:Os membros da Banca de Elaboração são professores
de Língua Portuguesa e Literatura, com grande prática de
trabalho de docência e pesquisa nas áreas de leitura e produção
de textos.
3. Subjetividade na correção.
P.:Até que ponto a subjetividade de quem corrige influi na
nota?
R.:Todo o trabalho de treinamento dos corretores,
realizado anualmente a partir do in ício de outubro, tem por
objetivo garantir uma avaliação mais objetiva possível das
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redações. Isto é, ficam eliminados
possam vir a prejudicar os candidatos.

critérios

subjetivos

que

4. Critérios de escolha de temas.
P.:Qual o critério de escolha de temas?
R.:Ao elaborar os temas, a Banca de Elaboração leva em
conta principalmente os objetivos específicos da prova de
redação. Assim, por exemplo, para que um candidato tenha
possibilidade de mostrar se possui as habilidades definidas no
perfil de um aluno universitário , os temas devem permit ir que
ele faça um exercício de leitura, seleção de informação e
elementos relevantes, estabelecimento de relações e elaborações
de hipóteses.
5. Fuga ao tema proposto.
P.:Se o estudante fugir do tema, mas tiver considerado
“brilhante” pela banca, ele perde pontos?
R.:Sim. Infelizmente uma redação “brilhante” mas que
fuja totalmente ao tema proposto será anulada.
6. Argumentação baseada no “senso comum”.
P.:Não é verdade que, se a opinião do candidato for mais
“senso comum”, sua argumentação parecerá mais forte?
R.:Não. Não é verdade que uma opinião mais próxima do
senso comum faz com que a argumentação do candidato pareça
mais forte. Espera-se, na verdade, que os candidatos expressem
sua opinião sincera a respeito das questões propostas nos temas.
7.

Uso de Coletânea.
P.:É admissível citar trechos da coletânea?
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R.:Sim, na medida em que tal citação não resulte em
mera colagem de fragmentos em um texto desarticulado, o que
fatalmente geraria graves problemas de coerência e coesão.

8. Uso de dados.
P.:Se na tentativa de fundamentar sua argumentação o
estudante citar dados incorretos, ainda que pertinentes, ele perde
pontos?
R.:Não necessariamente. Se, por exemplo, ao desenvolver
um tema sobre a situação do menor no Brasil, o candidato fizer
referência incorreta a dados estatísticos ou a outras informações
espec ificas semelhantes, ele não perderá pontos, se a menção a
esses dados for pertinente no texto. Se, por outro lado, ele partir
do pressuposto de que não há um número significativo de
menores abandonados no país, perderá, evidentemente, muitos
pontos no item “coerência”, uma vez que estará demonstrando
total desconhecimento do mundo em que vive.
9. Título na Redação.
P.:É necessário dar um título à redação?
R.:Não é necessário dar título à redação, a menos que na
proposta seja solicitado explicitamente que o candidato dê um
título à redação. O título só será obrigatório se for pedido.
Cuidado com as universidades que pedem que você não faça uso
do título.
Antes de tudo não confundir título (nome dado pelo
autor ao texto) com tema (assunto abordado pela proposta).O
título deve ser uma frase curta condizente com a essência do
tema e deve ser retirado do último parágrafo de sua redação. Se
o título é dado, na proposta, deve ser alinhado a margem. Caso
contrário deve ser centralizado.
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