
REDAÇAO:
PROPOSTA DE UM MODELO AVALlATIVO*

ross LEMOS MONTEIRO

1. INTRODUÇÃO

Os técnicos em medidas educacionais citam experiências comprobató-
rias das discrepâncias entre avaliadores, sobretudo no campo da composição
escrita. Gilbert de Landsheere (1976, p. 33) comentou, por exemplo, as ínves- .
tigações de H. Piéron, J. French, P. Diderich e S. Carlton, todas evidencianco
baixos índices de fídedígnídaqe dos julgamentos das provas de dissertação.
Heraldo Marelim Vianna (1916) apresentou semelhantemente uma resenha
das pesquisas empíricas sobre divergências entre examinadores de redações,
destacando entre elas as de Starch e Elliott. E o próprio Heraldo Marelim
Vianna (1976b) resolveu testar a fidedignidade dos julgamentos de disserta-
ções, utilizando-se de uma situação real, em que 48 professores treinados
corrigiram as redações do vestibular da Universidade de São Paulo. A análise
de variância dos dados observados revelou uma dispersão total dos resultados,
definindo então que os critérios propostos foram redimensionados pelos
professores.

Numa perspectiva global, as discordâncias se explicam por fatores de
ordem subjetiva, como sejam, o cansaço físico e mental, as peculiaridades de
percepção, a formação intelectual e a idiossincrasia de cada professor. Mas
até a ordem de correção dos trabalhos parece predispor os avaliadores para
julgamentos inconsistentes. Gilbert de Landsheere (1976, p. 46), baseando-se
nas experiências de J. J. Bonniol, assevera a esse propósito que uma redação
não muito fraca é passível de ser assim considerada, se corrigida após o exame
de uma composição bem estruturada. Inversamente, um trabalho apenas sofrí-
vel pode ser tido como excelente por influxo de outros, mais fracos, que o
antecederam no julgamento.

O problema é, portanto, bastante complexo. Acrescente-se que nem
mesmo um único analista de redações é coerente consigo mesmo. Investiga-
ções nesse sentido foram efetivadas por Thorndike e Hagen (apud Vianna,
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1976c, p. 23) e confirmaram que, em 'nova correção, os trabalhos são reava-
liados de forma diversa pelos mesmos examinadores.

Em face da situação, é possível deduzir que a aprovação ou reprovação
de um candidato dependerá muito pouco do valor de seu trabalho. Mas, ape-
sar dessa constatação e por causa dela, é necessário e urgente encontrar um
caminho para a consistência dos resultados. Duas medidas são aqui propostas:
llm~ ~onsiste na eliminação de todos os critérios puramente interpretativos,
holísticos ou subjetivos, com a adoção de um critério exclusivamente formal
ou gramatical; outra, decorrente dessa, fixa que a nota somente seja atribuída
após a contagem dos erros corrigidos, tal como acontece nas correções dos
testes objetivos.

Se de fato as discordâncias entre dois ou mais avaliadores se reduzirem
de modo considerável a partir da utilização de um modelo estritamente lin-
güístico de correção, não há por que insistir em elaborar sistemas baseados em
aspectos conteudísticos. Segundo o pensamento de William James Popham
(1977, p. :L6), a validade da prova de redação deve referir-se ao domínio das
regras de estruturação lingüística, não ao conhecimento de assuntos esparsos,
de objetivos sobremodo imprecisos e dificilmente mensuráveis.

Entretanto, dado que forma e conteúdo de um discurso se relacionam
intrinsecamente, surge a seguinte inquirição: será que, ao se corrigirem os as-
pectos meramente gramaticais ou formais de uma redação, certos elementos
associados ao conteúdo não estariam sendo também avaliados? Em outros
t7rmos: será a competência lingüística, ao nível do desempenho, uma estima-
tiva dos valores subjacentes à pura organização dos enunciados?

Tais valores, em grande parte, se referem à criatividade manifestada em
redações. É esperável que um trabalho escrito revele algum aspecto criativo,
algum elemento que produza reflex.ão ou deleite, agum apelo afetivo-senso-
rial ao leitor. Indagar se a expressão desses elementos criativos se correlaciona
significativamente com o conhecimento da norma lingüística constitui o cerne
desta pesquisa. -2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

A hipótese experimental, segundo a qual existe uma correlação signifi-
cativa entre o desempenho lingüístico e os fatores que definem a criatividade
em redações, se esteia nas especulações da psicolingüística e nos estudos se-
miótico-lingüísticos a respeito da indissolubilidade do binômio forma e con-
teúdo. De fato, a primeira variável da hipótese, isto é, o desempenho lingüís-
tico concerne aos aspectos propriamente manifestativos ou formais (lingua-
gem) do discurso, enquanto que os traços da criatividade fazem parte da
estrutura do intelecto e, por isso, representam indícios de uma das dimensões
do pensamento.

Os estudos ~sicolingüísticos todos' corroboram que a linguagem e o pen-
samento se relacionam de certa maneira. Saber em que consiste essa vincula-
ção e em que se. disjungem realmente os dois termos da relação continua,
porém, sendo objeto de bastantes controvérsias. Jean Piaget (1969) defende
a tese de..9ue, sendo o pensamento anterior à linguagem, esta só é adquirida
por ocasiao do pensamento representativo. Os estudos piagetianos demons-
traram que a plena utilização dos signos verbais acontece em decorrência do .
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progr~sso do pensamento, de tal forma que parece impossível a uma criança,
cujo mtelecto ainda não atingiu a fase das operações formais, conseguir o
nível de competência lingüística alcançado pelos adolescentes.

A posição de Jean Piaget, admitindo que a capacidade de simbolização
pela linguagem surge em decorrência da organização dos esquemas de pensar,
é retomada por muitos pesquisadores, entre os quais Paul Chauchard (1967),
para quem, contudo, a linguagem exerce o papel de aperfeiçoar o pensamen-
to. A partir do momento em que surgem, pensamento e linguagem se tornam
interdependentes, num sistema de mútuo condicionamento.

Os psicólogos behavioristas, a julgar pelas idéias de B. F. Skinner, advo-
gam uma equivalência total entre pensamento e linguagem e tentam aplicar
os esquemas de condicionamento operante no sentido de que as habilidades
de falar e de pensar sejam desenvolvidas. Acreditam que o próprio significado
das palavras resulta de condicionamentos a que o homem se sujeita.

A atitude mecanicista, sustentada pelos behavioristas e alguns defensores
do estruturalismo lingüístico, é contraditada, entre outros, por Leo Vy-
gotsky (1973), para quem a relação linguagem e pensamento se perfaz ao ní-
vel profundo dos significados e estes são fenômenos inerentes ao pensamento,
e por Noam Chomsky (1973), para quem o ato de falar é, muito mais do que
uma. ~qüência de hábitos ou condicionamentos, algo que deriva da própria
criatividade humana. Contudo, afora a discordância concernente ao problema
do condicionamento a que se reduziriam todos os atos humanos, mantém-se
o princípio de uma associação solidária da linguagem com o pensamento.

Por outro lado, verifica-se uma tendência dos estudos psicolingüísticos
em concluir pela idéia de que a linguagem contribui decisivamente para incre-
mentar o poder de utilização da faculdade de raciocinar. A versão mais radi-
cal dessa orientação é a teoria da relatividade lingüística formulada por Whorf
(apud Judith Greene, 1976), segundo a qual a linguagem, além de determinar
o pensamento, explica a própria diversidade de concepções do mundo. Assim,
o próprio ato de pensar o mundo, a cosmovisão particular de cada indiví-
duo, até a maneira de ser, tudo o que define o homem está diretamente rela-
cionado com as formas de utilização da linguagem. Louis E. Raths (1973,
p. 165), numa concepção nitidamente heideggeriana, declara que o homem é
aquil~ que pensa. A encarnação ~o que pensa e de sua maneira de pensar é
refletida no seu modo de se comurucar através da linguagem.

Quanto ':IOS estudos semiótico-lingüísticos, parece que conclusões seme-
lhan.tes já foram esboçadas. Já se entendeque os fatores que compõem os
significados, bem como a forma que estes revestem, não podem ser interpre-
tados. Isoladamente. Palavra e idéia, significante e significado, forma e conteú-
do, linguagem e pensamento, todas essas dicotornias perdem a cada instante
sua razão de ser. Na realidade, são unidades indissolúveis e só é possível com-
preendê-Ias dentro de uma mesma e única configuração.

. Com efeito, o debate acerca dessas dicotomias tem revelado que uma
unidade sempre reflete a outra, de tal maneira que às vezes não se pode fazer
uma distinção precisa dos conceitos. Tome-se, como exemplo, o binômio
f~rma e conteúdo. A forma, via de regra, diz respeito à expressão ou organiza-
çao gramatical dos enunciados, e o conteúdo, aos elementos ideacionais atua-
lizados ou revelados pela forma. Ora, tal distinção logo se dilui, quando se
constata que, em outra perspectiva, o conteúdo passa a ser a própria forma.
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Firma-se assim a concepção de que o estrato sintático (forma) da estrutu-
ra lingüística é intrinsecamente relacionado à camada semântica, responsável
pelo significado. Noam Chomsky, citado por Umberto Eco (1974, p. 61),
intuiu que, à medida que as descrições sintáticas se aprofundam, o que parece
ser questão semântica cairá cada vez mais dentro de seu escopo.

Os planos da forma e do conteúdo parecem, portanto, imbricados e mu-
tuamente solidários. Em razão disso, toda alteração na esfera sintática, às
vezes a simples deslocação de um termo, modifica o campo semântico dos
enunciados. A língua é, pois, estabelecida a partir de sua sintaxe, e esta deter-
mina o universo semântico. De acordo com as proposições da gramática
gerativo-transformacional (Chomsky, 1975), a função geradora da língua está
defmida na área da sintaxe e, dessa maneira, uma verificação da competência
lingüística de um falante deve incidir em sua habilidade de organizar ou gerar
enunciados gramaticais, isto é, de acordo com as leis que regem o sistema
língüístico. Em termos práticos, essa idéia representa um forte argumento a
favor de que o desempenho dos alunos, na prática da cornposção escrita,
seja avaliado pela habilidade de manipular as regras de estruturação frasal,
já que estas determinariam a própria valoração do conteúdo. .

Diante de tantas considerações, é oportuno investigar se, empiricamente,
há indícios de uma relação significativa entre o nível de domínio lingüístico
ê a criatividade, entendida esta como uma das múltiplas facetas do pensa-
mento humano, já perfeitarnen te operacional izável.

3. QUESTÕES METODOLÓGICAS

As pretensões básicas desta pesquisa tiveram em mira fornecer alguma
reflexão acerca da avaliação de redações, sobretudo em termos de concursos,
tais como os vestibulares. Todavia, como um inventário das dissertações, pro-
duzidas por ocasião dos exames vestibulares, não pôde ser adequado às va-
riáveis aqui propostas, principalmente em face da dífculdade de mensurar
sem viés a fluência verbal, decidiu-se situar um outro universo de investiga-
ção. Nesse caso, levando em conta a pouca distância temporal em relação ao
universo preterido, a população mais apropriada para os objetivos aqui di-
visados circunscreveu-se ao Primeiro Ciclo de Humanidades, da Universidade
Federal do Ceará.

Prelirninannente, procedeu-se a uma identificação das turmas de alunos
de ambos os sexos e foi constatado que, 'no segundo semestre de 1978, o
universo escolhido se compunha de 925 estudantes em freqüência normal às
aulas, distribuídos conforme indica a Tabela ao lado:
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Distribuição dos alunos do Primeiro Ciclo de Humanidades da UFC, de acordo com as
turmas c cursos freqüentados em \978/2.

TURMAS CURSOS NO DE ALUNOS %

01/1 Letras 67 7.24
ot1'I Direito 68 7.35
03/1 Letras 63 6.81
04/1 Economia 7\ 7.68
05/\ C. Contábeis 73 7.69
06/\ Pedagogia 56 6.05
07/1 História 52 5.62
08/1 Direito 54 5.84
09/1 Bibliotec. 47 5.08
01/11 Letras 53 5.73
02/11 Letras 44 4.76
03/11 Direito 63 6.81
04/11 Pedagogia 53 5.73
05/11 Comunicação 61 6.60
06/11 C. Sociais 54 5.84
07/11 Direito 46 4.97

TOTAL 925 100,00



A amostra aleatória limitou-se a 419 redações, todas etiquetadas pelo
código da turma e por um número de ordem da correção. Ressalte-se que 480
alunos se submeteram à experimentação, mas 61 tiveram que ser descartados
por apresentarem redações borradas ou ilegíveis. Do total das composições
selecionadas foi retirado, com o recurso à tabela dos números eqüiprová-
veis, um subconjunto de sessenta redações, equivalentes a 14,32% da amostra,
para a testagem da fidedignidade do modelo de avaliação utilizado.

O tema a ser desenvolvido pelos alunos foi escolhido por sorteio, de um
rol de trinta, sugeridos por diversos professores consultados, havendo a esco-
Lharecaído no título "A praia deserta".

Para que os estudantes redigissem sem perceber que estavam sendo su-
jeitos de alguma experimentação, utilizou-se um dia de aula normal da disci-
plina Língua Portuguesa, e a .composição dos trabalhos foi presenciada pelos
professores da referida disciplina, como tarefa rotineira de treinamento reda-
cional. Apenas tiveram o cuidado de não permitir o uso de rascunhos e de
solicitar, 00 cabo de trinta minutos, que os alunos grifassem o vocábulo que
estavam escrevendo naquele exato momento. Um outro controle exercido
foi em. relação ao uso do papel alrnaço. Os professores sugeriram que todos
nada escrevessem dentro da margem esquerda, a fun de que o trabalho de cor-
reção se tornasse mais cômodo. Esta medida, na realidade, teve o objetivo de
uniformizar a apresentação estético-visual, reduzindo os possíveis efeitos
de halo.

Para a coleta dos dados, as notas de desempenho lingüístico, fluência
verbal, flexibilidade e originalidade foram atribuídas isoladamente, mediante
a simples contagem de freqüências.

Com vistas à verificação do desempenho lingüístico, elaborou-se previa-
mente um rol de trinta tipos de erro, que foram submetidos à apreciação de
cinco professores de Língua Portuguesa, a frn de que opinassem se alguns
deles não deveriam ser levados em conta num trabalho de correção objetiva.
Como resultado, restaram apenas seis tipos de erro, considerados isentos de
fatores subjetivos pela unanimidade dos professores consultados. Dessa for-
ma, o desempenho Iingüístico foi avaliado com base nas seguintes ocorrências:

a) erro de grafia
b) solecismo de regência
c) solecismo de concordância
d) palavras ou frases soltas
e) frase truncada
f) erro de virgulação.

Quanto à criatividade verbal, aproveitou-se o modelo de J. P. Guilford
(1968), que a concebe como uma série de habilidades mentais ligadas ao pen-
samento divergente, no qual estão categorizados os fatores de fluência, flexi-
bilidade e original idade. Essas três dimensões do processo criativo foram
aferidas nas próprias redações que serviram de base para a avaliação do de-
sempenho lingüístico.

O critério adotado para as medidas de fluência foi o da mera contagem
dos vocábulos mórficos num dado espaço de tempo. Como medida de con-
trole, o tempo de elaboração foi flxado em meia hora e, esgotado esse prazo,
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os alunos foram solicitados a grifar a palavra que estavam escrevendo e a
continuar o trabalho de composição. Para efeito de computação, o escore de
fluência foi calculado pelo número de vocábulos escritos até o primeiro ponto
colocado depois do grifo indicador dos trinta minutos de elaboração.

A flexibilidade foi definida pelo emprego diversificado de estruturas ora-
cionais, atribuindo-se um ponto para cada nova classe de oração encontrada
no texto. Todas as estruturas oracionais foram classificadas de acordo com a
proposta da NGB (Nomenclatura Gramatical Brasileira).

Os graus de originalidade foram aferidos através da freqüência de metas-
sememas (desvios da norma), com a dicotomização destes em metáfora e
metonímia, excluídos os casos em que, por força do uso, ocorre um desgaste
na expressividade, verificável nos clichês.

Antes de se proceder à análise dos resultados, houve a preocupação de
examinar se as notas obtidas mediante os critérios estabelecidos para as qua-
tro situações de medida eram fidedignas. O primeiro passo nesse sentido foi o
de proceder à análise de variância com referência às notas de desempenho lin-
güística, fluência, flexibilidade e originalidade, atribuídas por três examina-
dores que, conforme já se mencionou, avaliaram sessenta composições, extraí-
das aleatoriamente da amostra.

Em se tratando de uma situação experimental, os critérios foram detida-
mente estudados pelos avaliadores em duas sessões de esclarecimentos, no
sentido de que a contagem das freqüências se realizasse com a maior cautela
possível.

A análise de variância das medidas foi feita de acordo com o modelo
exposto em B. J. Winer (1971), modelo que possibilita o cálculo de coeficie-
tes de fidedignidade, não só para a média das notas atribuídas pelos avaliado-
res mas também para os próprios valores das notas dadas por cada um deles.

Com referência à parte do desempenho lingüístico, era de esperar que a
concordância entre os juízes, eleitos em virtude de se revelarem conhecedo-
res da gramática portuguesa, tosse quase total. E realmente foi o que sucedeu,
verificando-se como coeficientes de fidedignidade r3 = 0.98 (para o caso das
médias das notas atribuídas) e rI = 0.95 (para as notas isoladas de cada ava-
liador). Não deve causar espécie o fato de que os coeficientes calculados tenham
sugerido uma concordância altíssima entre os avaliadores. O fato apenas ra-
tifica que o critério de aferição do desempenho lingüística adotado na pes-
quisa se caracteriza pela simplicidade de execução, não oferecendo problemas
que comprometam sua exeqüibilidade. Na situação experimental não poderia
ser de outra maneira, desde que as notas foram dadas pela contagem objetiva
da freqüência de erros, previamente bem definidos e explicitados, e desde que
os avaliadores tinham idêntica formação intelectual. Além disso, os tipos de
deslizes gramaticais considerados, conforme já se ressaltou, foram reduzidos
a seis casos, o que sem dúvida minimizou as discordâncias, limitando-as quase
que exclusivamente a falhas de percepção visual. E, como os trabalhos escritos
foram lidos cada um pelo menos quatro vezes, essas falhas praticamente se
neutralizaram. Acresce que, mesmo em situações reais, depoimentos dos ava-
liadores das redações do vestibular da Universidade Federal do Ceará confir-
mam que as discrepâncias entre os números de erros gramaticais encontrados
por professores diferentes são mínimas.
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Quanto à fluência vocabular, os juizes tinham apenas que computar os
vocábulos usados no prazo estabelecido. Ora, contar palavras não é tarefa que
exija maiores dificuldades, além da pura atenção. E, ~~sto que ~ firI?a~am
também os critérios de delimitação vocabular, os coef'cíentes de fídedígnída-
de bem próximos de 1.00, mais precisamente, r3 = 0.99 (fided.ignidade d~s
médias) e rI = 0.99 (fidedignidade entre as notas de cada avaliador), estao
plenamente justificados. . A

Para o caso da flexibilidade lingüística, o único óbice à total concordan-
cia entre os avaliadores, além dos efeitos da percepção individual, seria com
referência às construções inanalisáveis. Como, entretanto, o uso dos con~c-
tivos constitui um valioso instrumento de classificação das estruturas oracio-
nais e os juízes demonstraram, em entrevistas com o investigador, conhecer
bem as regras de segmentação e análise das orações, os coeficientes d~ f~~,e-
dignidade, embora mais baixos que os obtidos para o desempenho lingüís-
tico e fluência vocabular, apenas atestam a coerência dos critérios. Encontrou-
se para as médias das notas atribuídas r3 = 0.92 e para as notas isoladas de
cada avaliador rI = 0.80. A margem de erro, em face do tamanho da.amos!ra,
é relativamente pequena e, por isso. não invalida os resiltados da ínvestíga-
ção. É de convir ainda que outras pesquisas, trabalhando com idênticos crité-
nos de apuraç~ da nexmuicace unguisnca, sempre tem encontrado ampla
concordância entre juízes. . .

Finalmente o critério de originalidade também se revelou fidedigno,
embora os coeficientes calculados tenham acusado valores menores que os das
outras medidas. Para as médias das notas obteve-se r3 = 0.87 e para as notas
de cada avaliador alcançou-se rI = 0.70. É oportuno refletir que o coeficiente
rJ = 0.70 demonstra uma dificuldadeAm~ior em ~p~~ar objetivamente com os
desvios semânticos do que com a fluência, a flexibilidade ou com o desempe-
nho lingüístico. É que a caracterização ~o que é orig~ al~m~s vezes se
sujeita às vivências do avaliador, o que interfere na aphcaçao rigorosa dos
critérios de avaliação propostos para o caso.

Sem embargo disso, pode-se inferir que todas as medidas utilizadas na
amostra são fidedignas e que o sistema de avaliação de provas de redaç~o com
base na freqüência ,de erros gramaticais, ao contrário dos julgamentos ~pres-
sionísticos, evidencia um bom índice de precisão, desde que os avaliadores
sejam instruídos e tenham satisfatório conhecimento da língua portuguesa.

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Os dados foram processados por um computador IBM 1130, da Univer-
sidade Federal do Ceará, mediante um programa de regressão múltipla linear,
tendo como uma das saídas uma matriz de correlação linear de .Pearson
para as variáveis em estudo. .

Numa primeira fase de interpretação dos resultados, uma le~ra ~os
coeficientes de correlação linear entre os pares se revelou bastante elucIdat1V~
Com efeito, obtidos os cálculos finais, percebe-se que todos são favorãveis
à existência de relação linear positiva das variáveis entre si. É o que. se cons-
tata pela simples leitura da Matriz de Correlação apresentada ao lado;
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x Y

X 1.00
Y 0.77 l.00
Z 0.75 0.77
K 0.41 0.43 1.00

Z K

1.00
0.34

. ..~ai~ valores sugerem a evidência de uma relação linear do desempenho
~mgUIshco (X) cpm .cada uma das três dimensões do processo criativo, vistas
Isoladamel!te. Ou seja: um bom nível de desempenho lingüístico (X) acompa-
nha um ruvel sem~~an~e de fluência verbal (Y) e de flexibilidade (Z), e, em
menor grau, de originalidade (K). Assim, em tese, há muita probabilidade de
um aluno que ~~eJa bem as regras do código lingüístico ser também fluente
na hora de redigir. Igualmente, só o domínio do idioma torna o estudante
apto a escr~ver com versatilidade, modificando as estruturas sintáticas de
f?rma a ennquec:r os seus recursos d~ expressão. E, com respeito à origina-
lidad~, e~bor~ ~ao se ~efll.1aconseguido um coeficiente elevado quanto aos
dem~s, e admissível raciocinar que, se a língua se organiza na base de leis, os
d~~IOS elabora<!.os de modo a não comprometer a própria coesão do sistema
difIC.ilmente.serao formulados por usuários que desconhecem essas leis. Nesse
s~nt.~~o,.sena de espe~lI! q~e o coeficiente de correlação entre o desempenho
ImguIs.tJcO_(X) e a on~nalIdade (K) fosse o mais alto de todos. Se não o foi,
a exph~aça.? talve~ reside _no fato de que o nível de conhecimento das regras
de utilização d~ h~gua nao tenha alcançado; entre os sujeitos da amostra, o
plano das possibilidades do uso conotativo ou plurivalente que os signos
podem oferecer.

Vale ai~da comentar, embora não se ligue diretamente aos interesses
desta pesquisa, os re&lltados. ~as intercorrelações dos pares YZ, YK e ZK.
Constata-se um elevado coefícíente para a relação entre fluência e flexibili-
dade (Ry.Z = 0.77), o que ratifica resultados de investigações já efetivadas
n~sse sentido, entre outros pesquisadores, por Staats (1971) e Skinner (1968).
J~ ~~m respeIto. ao fator orig~idade (K), contraposto à fluência (Y) e à fle-
x!bilIdade. (Z), infere-se ~I?a dispersão maior dos pontos na reta de regres-
sao, em. VIrtude dos coeficientes RYK= 0.43 e Rz = 0.34. Esses resultados
se expbcam talvez. pelo pouco. désénvolvimenn; ãa capacidade de propor
soluções novas de lmguagem verífcado na população em estudo.

A variável X (desempenho lingüístico) foi também associada ao conjunto
dos fatores Y, Z .e ,K, que definem a criatividade em redações, o que obvia-
mente .l~vou a hipótese d~ pesquisa a um_modelo de correlação múltipla.
O coefIclen~~ c~culado fOI Rx YZK = 0,81, evidenciando que, em cerca de
66~, ~ vanancI~ .d? desempeiilio lingüístico é explicada pela variância da
~uel!c~, da flexibilidade e da originalidade. Ora, sendo possível aplicar o ra-
CIOCIllIOpara uma_prova de vestibular, a conclusão óbvia seria de que o jul-
gamento de redaçoes pelos aspectos lingüísticos estaria possibilitando o in-
gre~so no.s cursos supenores de 66% de candidatos que, além de escreverem
sahsfa~o~Jal!lel!t~ de modo correto, também seriam os mais inventivos. É
necessano msístír que o objetivo das provas de redação é o de selecionar,
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acima de tudo, os candidatos que escrevem sem cometer muitos erros. Se,
além disso, grande parte desses candidatos revela qualidades inventivas, esti-
madas pelo nível de desempenho lingüístico, a aplicação de um modelo de
avaliação estritamente formal está plenamente justificada.

Após esses resultados, pretendeu-se observar em que medida a elimina-
ção de um dos fatores da criatividade alteraria a correlação. Já que inúmeras
composições se apresentaram nulas de qualquer grau de originalidade (K),
calculou-se então o coeficiente Rx YZ e encontrou-se o resultado igual a 0.80.
Confrontando-se tais coeficientes com os já discutidos comprova-se de fato
que o elemento originalidade (K) pouco acrescenta ao modelo, quando neste
já se acham as dimensões de fluência (Y) e flexibilidade (Z). Sem dúvida, a
explicação reside na referida escassez de originalidade da população observa-
da. Em outro universç, constitnído de sujeitos de nível de domínio Iingüís-
tico mais apurado e de diferente grau de originalidade, talvez a situação se
modificasse.

Todavia, conservando-se a originalidade (K) e abstraindo-se a flexibili-
dade (Z), obteve-se o coeficiente RX,YK= 0.77, de onde se conclui que a
contribuição do fator flexibilidade parece quase a mesma que a do fator
originalidade (K). E, para uma interpretação mais fundamentada, decidiu-se
calcular o coeficiente de correlação múltipla com a eliminação da fluência
e o resultado-foi Rx,YK = 0,77.

Ratifica-se, entao, com base nos cálculos obtidos, que a retirada de qual-
quer um dos elementos da criatividade não altera substancialmente o nível
de correlação. Ou seja: a participação da fluência guarda proporção idêntica
à dos demais fatores, o que sugere uma estreita imbricação entre as dimensões
do processo criativo. Parece evidente que os fatores interagem no conjunto,
de tal sorte que dois deles já podem predizer um terceiro excluído. Nesse
sentido, revela-se exeqüível um estudo sobre um modelo de regressão linear
sob as quatro situações de medida, em que se faria uma predição do nível
de desempenho linguístico a partir dos dados da criatividade.

Ressalte-se finalmente que a significância dos coeficientes de correlação
foi testada mediante o cálculo do F estatístico contra a hipótese de nu-
lidade rho = O. Todos os valores obtidos forám altamente significantes, de-
monstrando que os coeficientes de correlação são estatisticamente diferentes
de zero a nível de 0.01. Assim, para a correlação entre X (desempenho lín-
güístico) e cada um dos fatores isolados do processo criativo, a saber, a fluên-
cia (Y), a flexibilidade (Z) e a originalidade (K), os valores do F estatístico
foram respectivamente 593.58, 533.21 e 86.34. Para a correlação múltipla
entre o desempenho lingüístico (X) e os fatores da criatividade vistos em con-
junto (YZK), obteve-se um F igual a 267.36.

5. CONCLUSÕES

Em vista dos dados observados e das decisões estatísticas, é possível. ad-
mitir que os julgamentos das provas de redação parecem não constituir um
problema insolúvel. O modelo de avaliação, baseado na freqüência dos erros
gramaticais, em virtude de sua objetividade e exeqüibilidade, deve preterir
os julgamentos holísticos, que jamais poderão ensejar , conforme evidencia-
ções empíricas reiteradas, medidas fidedignas.
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Ba taria, por c~)flseguinte, a fidedignidade do sistema de correção estrita-
m nte formal, aqui demonstrada pela existência de uma elevada concordân-
cia entre as n~tas atribuída~ por juíz~s singulares, para que este sistema pu-==. ser considerado o. método mais Justo. de avaliação. de composições,
p!:mclpalm~~t~ em co.ncurs~s que recebem muitos candidatos, Em tais situa-
çoes, possíbílítar o. aproveítarnento dos que redigem mais corretamente
mesmo. que sejam Po.UCo.inventivos, já é uma decisão bastante válida. '
. Apesar disso, esta pesquisa evi~e~cio.u que, ao. se atribuírem notas pela

S!ffiples_co.ntagem dos erros gramaticais, as redações selecionadas em grande
parte sa? também as que, e~pres~am n:elho.res níveis de criatividade, visto.
es~ fenômeno em sua tríplice dimensão de fluência, flexibilidade e origi-
nalidade,

..• P~r essas razões, o. I?o.?elo. de avaliação. definido. pela observação da fre-
quen?la de erros grarnatícais, ap~~as aquell;s passíveis de verificação. objetiva
e unifo.?:le, é_ plename~te justificado. Alem de possíbílítar um alto. índice
de preCIsa?, nao se r~str~ge a medir o. puro conhecimento da língua. Ele ofe-
rece tambem uma estimativa do. potencial criativo. de quem escreve.

~alg~ado esse ~aci~cínio., é c~bível inquirir se a fluência, a flexibilidade e
a originalidade, variáveis correlacionadas ao. desempenho. Iingüístícn consti-
tuem de fato. co.mpo.nentes da criatividade verbal. E a resposta parece ~imples:
mesmo. ~u~ os ~res fatores mencionados não. representassem face tas do. pro-
C~SSo.cna~I~~, ainda ass~ a ?o.rrelação. testad~ tem sentido, Afinal, a fluên-
cia, a flexibilidade e a originalidade, como. qualidades do. potencial expressivo
valem Po.r .Slmesmas, mdependentemente de serem ou não. aspectos do. pen-
~ento diver~ente. Por ISSO.,um aluno. que revele, além do. domúuo da
lm~agem :scnta, ~m~ boa capacid~de de fluência e/o.u flexibilidade e origi-
nall~de, na.o. precisara de muita coisa para demonstrar sua habilidade "a ex-
pressao escnta.

To.davia~ além de o.,s.três ~ato.res analisados valerem por si mesmos, os
estudos te6ncos e empincos tem demonstrado que a criatividade pode ser
mensurada através deles. E, sendo. assun, .esta pesquisa eviden . que o. desem-
penh~ lingüístíco ~ ~o.rrel.acio.n~ mesmo. com aspectos do. potencial criativo,
vale dizer, com a tríplice dimensão do pensamento. divergente.

Esta evidência se. ajusta ~s modernas teorias sobre o. binômio linguagem
x pensamento. :,permlte co.ns~derar que as alteraçõ~s na linguagem se acornpa-
nham. de soluçoes novas havidas na estrutura do. intelecto. Assim, embo.ra a
pesquisa te~a. operado ~penas com as correlações entre o. nível de conheci-
mento Imgu.lstlCo.: as ~ensões do len~en~o. divergente, é de presumir
que as manifestaçoes da lm.gu~g~m va? mal~ alem e são. capazes de explicar
t?~a a estrutur~ mental do. indivíduo, inclusive o. mecanismo. do. pensamento.
lógico ou dedu tívo,

6. SUGESTÕES

Com a~o.io. n.as conclusões o.~er~cidas e levando em conta que o campo
n:ecere ser investigado em seus ~ul~lplos aspectos, a fim de que novas solu-
çoes referentes ao. processo. avaliativo o.U às diretrizes meto.do.l6gicas do.
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ensino-aprendizagem da redação. sejam em breve arquitetadas, é oportuno
formular as seguin tes sugestões:

6.1. Em termos de vestibular, exames supletivos ou qualquer outra espé-
cie de concurso em que se cumpra a exigência da redação, os critérios de cor-
reção. baseados na freqüência dos erros gramaticais devem ser aperfeiçoados
mediante pesquisas que identifiquem e codifiquem todos os erros passíveis
de verificação objetiva, corn o. fito. de dar maior precisão. aos julgamentos,

6.2. Para garantir um melhor índice de precisão, as provas devem ser
corrigidas pelo menos por dois professores que isoladamente identificam
os erros cometidos e a seguir se conjugam para a aferição das médias. Esta
medida substituiria com van tagem o sistema de compatibilização dos tipos
de erros encon trados pelos professores, sistema que, ensaiado pela Comissão.
Coordenadora do. Vestibular da UFC, foi depois abandonado talvez pelo des-
perdício de 'tempo e estafa dos avaliadores, É fora de dúvida, entretanto,
que a média de duas ou mais notas é sempre um resultado mais fidedigno que
uma nota dada por um só avaliador. E, como é possível haver discordâncias
de percepção ou de formação cultural entre diversos examinadores, parece
necessário. minimizar as prováveis distorções havidas em situações reais.

6.3. Com' a finalidade de reduzir o tempo gasto nas correções e conse-
qüentemente diminuir o efeito do cansaço. dos avaliadores, é justificável
investigar qual a extensão mínima necessária que as redações devem ter. Por
outro lado, é de supor que as composições não precisam ser lidas integral-
mente mas apenas em algumas de suas linhas. Em raciocínio análogo, os tex-
tos que ultrapassem o número de linhas fixado não podem ser corrigidos até
o fim, sob pena de muitos candidatos serem prejudicados. A decisão. de. ava-
liar somente até a linha-limite, além de resultar numa considerável economia
de tempo, contribui para a coerência do sistema avaliativo, pois discrimina
os resultados de forma mais justa. Nesse sentido, são propostas duas medi-
das: ou se nivelam as redações pelo mesmo número de linhas, desprezando-se
os excessos. o.U se atribuem as notas pelo. número de erros em relação ao total
de linhas escritas. Pretendendo-se maior precisão, pode-se estimar o número
de palavras escritas mediante o simples produto do. total de linhas pela fre-
qüência de vocábulos encontrados numa linha aleatória.

6.4. Para a escolha do tema a ser desenvolvido, é importante eliminar
a possibilidade de interpretações dúbias, o que acarreta o insucesso de alguns
candidatos. Temas como "O papel da imprensa", "O Nordeste" etc., já pro-
vocararn interpretações até jocosas. De modo semelhante, devem ser evitados
títulos muito genéricos ou abstratos, como "A liberdade" ou "A beleza",
que levam diversos alunos a um verbalismo estéril e até certo ponto inibidor
da criatividade, mercê de uma natural incapacidade de elucubrações de cunho
filosófico evidenciada pela carência de reflexão. e leitura dos jovens da geração.
atual.

6.5. Não parece de bom alvitre apresentar nas provas de redação. um
texto para ser explorado. As experiências nesse domínio têm demonstrado.
que inúmeras composições fogem inteiramente ao assunto, o que desclassifica
sumariamente os candidatos. Em contrapartida, é interessante observar que,
dado um título, dificilmente os trabalhos versarão sobre algo estranho a ele.
Assim. de todas as redações sobre o tema "A praia deserta", analisadas nesta
pesquisa, nenhuma distanciou-se do que foi solicitado. Aliás, o oferecimento
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do texto acarreta o problema das paráfrases que, em última análise, esbarra 1111
subjetividade do avaliador, em dificuldades de delimitar o conceito de plágio.
quando as redações conservam estruturas sintáticas do texto ou mesmo el
mentos lexicais.

6.6. Um cuidado especial devem merecer os enxertos que muitas compo
sições parecem tazer, enxertos de caráter genérico aplicáveis a qualquer reda
ção. É fora de dúvida que as digressões não se justificam em textos curtos ,
se elas acontecem, urge estudar o probelma. É em função desse artifício qu
a fíxação do tema se revela realmente necessária.

6.7. Os julgamentos impressionísticos podem ser aplicados apenas em
situação de sala de aula, no ensino-aprendizagem da composição, pois o pro-
fessor, além de lidar com um reduzido número de alunos, tem condições de
compensar as flutuações de seus julgamentos ao longo do curso. Nas situaçõe
que envolvem desconhecimento ou ausência física do aluno, um avaliador,
baseando-se em suas primeiras impressões, sempre corre o risco de cometer
injustiças.

6.8. Sob o ângulo do processo ensino-aprendizagem, é útil verificar,
através de investigações'empíricas, em que medida um método baseado no de-
senvolvimento da fluência (por exemplo, treino de desinibição, aprendizagem
não-diretiva etc.) produz um crescimento da habilidade de escrever correta-
mente.

6.9. De modo semelhante ao sugerido acima, é válido estudar em que
sentido o ensino da língua portuguesa pela transmissão de conteúdos grama-
ticais é capaz de melhorar cada uma das três dimensões da criatividade em re-
dações. Aliás, provada uma correlação significativa entre o desempenho lin-
güístico e as face tas do pensamento criativo, é de supor que um ensino cen-
trado na linguagem possa interferir até nos hábitos de pensar, torrnando meca-
nismos mais eficazes de reflexão sobre o próprio mundo.
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