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RESUMO 

Em amostra aleatória de tiluzentas e duas reda 

ç o e s. c o I h i das n a p opu I a ç ã o· de c.e m miili e t r e zen tos c a n di 

datos que se submeteram ao vestibular da Fundação Cesgra~ 

r i o. elll j a n e i r o d e I 9 7 8. f e z - seu m e sttu d o d e vo c a b u I á r i o • 

atrav~s da contagem dos substantivos. adjetivos e verbos 

empregados. Foi analisada a relação ~ITtre o uso de s ubs 

tantivos. adjetivos e verbos diferent:1BS (como medida de 

riqueza vocabular (e o conceito obtidm na 

medida de habilidade de expressão esc~ta) 

redação (como 

Os resultados evidenciararr a existência de re 

lação significante (no nível a = O.OlD tanto entre o to 

tal de substantivos e o conceito na rEdação. quanto entre 

este e o total de adjetivos. Tamb~m €Ultre substantivos 

diferentes e conceito e entre este e .mjetivos diferentes 

encontrados nas redações observou-s8m-'sociação no 

nível de signifrc~ncia. 

mesmo 

F o i P os s Í.ve 1 ma n t e r a h i p,iDte s e b á s i c a a ce rca 

da associação entre riqueza vocabular ~ habilidade de re 

digiro O domínio de vocabulário exteflflSO parece ser ele -

mento importante na expressão escrita d~ vestibulando. 

Visto que as palavras denotam conceit®5. um vocabulário 

mais amplo indica domínio de maior nÚiJTBTO deles e prova _. 

velmente favorece melhores condições ~ expressá-los. 

sugestões: 

Tais conclusões serviram ~€ base as seguintes 

a) atenção especial. no pIrocesso ensino-apre~ 

dizagem del 9 e 2 9 graWE. ao enriquecime~ 

to de conceitos (e do ~iocabulário corres -

pondente). uma vez con$tatada a estreita 

relação entre aquele e a habilidade de ex 

pressao (escrita e orar.) J 
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b) cuidado, na elaboraçllID de material didáti

c o, p a r a que s e a p r e s erllt e m a o s e s t u da n t e s , 

desde as primeiras s ériie s , condições de de 

s e n v o 1 ver e mos e u v o C áÍÍDl.!I:l á r i o ; 

c) uso de instrumento padlTGnnizado para medida 

de vocabulário, destinã11db a obter uma in

formaç~o a mais, e comf~~vel, sobre o can 

didato ao ensino supern8T, servindo ainda 

de índice preditivo do desempenho acadêmi

co do examinando; 

d) outros estudos empíricm$, tanto em te rmos 

de vocabulário em LJSQ ".alS redações de con

cluintes do 2 9 grau, q~nto no.que diz re~ 

peito ~ r8daç~o. como ~nstrumento utiliza~ 

do em seleção de granoo massa de candida -

tos. 
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SUMMARY 

The present study Df vocaD~lary is based upon 

a survey Df nouns, adjectiv.es and ve:rrbs found.in the essays 

Df a randomic sample (three hundred a:TH!. two applicantsJ from 

a population Df a hundred thousand anrl three hundred 

candidates, tested by Fundaç~o CESGRANRIO in its entrance 

examinations, january 1978. The relationship between the 

use in the essays Df different nouns, adjectives and verbs 

(regarded as a measure Df vocabulary masteryJ and the grade 

obtained at the essay (seen as a measure 

expression abilityJ was analysed. 

Df written 

Significant correlations were found (at the leveI 

a = O,OU not only between the total of nouns byessay and 

the essay grades, but also between the latter and the total 

ofadjec~ives. An association was a150 observed (at the 

same leveI Df significanc~J betw8en the number of different 

nouns in each essay and the essay grades, as well as between 

the latter and the number Df different adjectives per essay. 

Similarly significant results, however. were not found in 

regard to verbs. 

It was thus possible to maintain our basic 

hypothesis on the association between vocabulary mastery 

~nd written communication skill. Vocabulary range seems 

to be an important variable in the written expression Df 

the target applicants. Seeing that words express concepts, 

an enlarged vocabulary could indicate mastery Df greater 

numbers of concepts, which. on their turn. would probably 

affordbetter conditions for verbal expression. 

The following suggestions were put forward on 

the basis of the above findings: 

a) on the elementary and high schools special 

a t t e n t i o n s h o u I d b e p a i dto t h e e n ri ch rTB n t 

IX 



of concepts (and to corresponding vocabulary 

gr~wth), considering the close re 1 atio nship 

found between vocabulary and the ability of 

oral and writ'ten expression; 

b) starting from elementary school, in the 

preparation of didatic material particular 

care should be given to the specific aim 

Df also improving vocabulary; 

c) the con~truction and use of a vocabulary 

standardized test would offer supplementary 

means to secure more reliable information 

on the applicants to colleges; such measure 

could also serve as a predictive index to 

their future academic performance; 

d) other empirical studies were deemed· advantageous 

to further the understanding of the vocabulary 

of school graduates; they would also help 

improve the use of essays aS,a selection 

tool in entrance examinfitions,particularly 

when great numbers of candidates were to 

be examined. 
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INTRODUÇÃO 

A idéia de fazer este est~do surgiu das rep~ 

tidas declarações, vindas a público, sobre a reduzida ca 

pacidade de expressão dos alunos de nível superior, seja 

em provas escritas seja em apresentações orais. O conví 

vio com colegas, professores de nível secundário e sup~ 

rior, s6 vinha reforçar o que ouvíamos de tais fontes; 

A evidenciar o vulto do problema o pr6prio 

M.E.C. prescreveu, em'1978, a inclusão da exigência de u 

ma prova de redação nos concursos vestibulares. Um dos 

objetivos visados era provocar uma revisão no ensino da 

língua nacional. Falava-se muito (e fala-se ainda) das 

dificuldades instigadas pelo tipo de questão que vinha 

sendo utilizado nos últimos dez anos, nos exames vestibu-

lares (provas objetivas); Este tipo:de questão, segund~ 

muitos, seria um dos r8spons~veis pela "acomodação do es 

tudante", "facilitand6 acertos casuais", "reduzindo a ca 

pacidade de raciocínio" e "limitando a 

se medir a sua capacidade de ~edigirP. 

possibilidade de 

Com as modificações introduzidas nos concur-

sos vestibulares, a partir de 1978 (quando a redação pa~ 

sou a figurar entre as provas), passou-se a contar com 

vasto material redigido pelos candidatos, que começou a 

ser utilizado para diferentes pesquisas linguísticas, com 

a grande vantagem de abranger população bastante diversi-

ficada. Só no CESGRANRIO, por exemplo, naquele ano, mais 

de cem mil redações ficaram à disposição dos estudiosos. 

Observe-se, ainda, que antes de 78, estudos-piloto tinham 

sido realizados, tendo em vista examinar a viabilidade des 

te tipo de prova para grandes massas, já que a sua an~li

se implicaria sérios problemas de precisão. 

O presente estudo ocupou-se apenas com um as 

pecto das redações, a saber com o que se denominou rique-
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za vocabular. A análise foi orientada pela hipótese de 

e melhor uma relação entre maior domínio de vocabulário 

habilidade de redação. Para tal fim adotou-se como medi-

da do vocabulário a simples contagem de substantivos, ad

jetivos e verbos, nas redações que constituiram a amostra, 

enquanto a habilidade de expressão teve como medida o con 

ceito atribuído às mesmas redações pelos examinadores. O 

âmbito da pesquisa restringiu-se aos candidatos que pres

taram exames no vestibular unificado do CESGRANRIO em1978, 

tendo sido selecionadas, aleatoriamente, 302 redações(lOO 

de conceito A, 103 do B e 99 do C) para integrarem a amos 

tra. 

Os resultados confirmaram quase todas as sup~ 

sições iniciais (hipóteses mantidas em nível de signifi-

cância nunca superior a 5%) sobre a existência de relação 

positiva entre riqueza vocabular e habilidade de redação. 

Cumpre salientar que, ao se fazer a contagem 

dos substantivos e adjetivos levou-se em conta o critério 

morfossintático. Quanto às expressões adjetivas, 

ram elas co~putadas como tais, já que o objetivo 

na freq~ência de vocábulos utilizados. 

-nao fo-

residia 

~ também oportuno ressalvar que, embora os 

linguistas divirjam quanto à conceitu?ção de expressivid~ 

de, para fins deste trabalho, conforme se explicitará no 

texto, adotou-se o critério da Fundação CESGRANRIO no que 

se refere à habilidade de expressão escrita dos candidatos. 

Torna-se t'ambém necessário esclarecer que o 

presente trabalho situa-se no campo de Medidas Educacio

nais e não, propriamente, na área de linguistica. Apenas 

partiu-se de um fato linguistico (vocabulário) como uma 

forma de medir a habilidade de expressão escrita dos exa

minandos. 

Queremos agradecer, primeiramente, à Fundação 

CESGRANRIO, na pessoa do Prof. Herman Jankovitz, com quem 

mantivemos o~ primeiros contatos, e a sua secretária Srta. 

Norma Malta de Alencar, pela atenção e solicitude com que 

fomos atendidos em nossos pedidos. 
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A minha esposa, pela ajuda material em certos 
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Um agradecimento muito esp~cial deve ser fei-
~ 

to a Profa. Ethel 8. Medeiros, orientiEd'ora desta disserta 
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1. O CLAMOR POBLICO ·SOBRE A "INABILIDAJE DE EXPRESSÃO" DOS 

NOSSOS ESTUDANTES 

Será o despreparo do estucia:r1"te, em Comunicação 

e Expressão, assunto apenas dos nossos dias? 

Em 1889, o Inspetor Geral ~amiz Galvão rela-

tava que o Colégio Pedro 11 se havia i:1Téansformado em "In~ 

tituto de mau preparo para as Faculdadm Superiores". E 

sobre os exames de português, da épocau escrevia que "ho~ 

ve alunos aprovados qU,e deixaram de re~onder às mais ele 

mentares perguntas de gramática".l 

Também os resultados decep:c::iionantes nos exa-

mes vestibulares têm longa história. lJá em anos mais pró 

ximos, em 1951, queixava-se a Diretora ~e Ensino Secundá

rio, em circular aos Inspetores de Enslirno: fia situação de 

crise em que se encontra o ensino secuniário no Brasil~~ 

nunciada e sublinhada pelo elevado nú~o de reprovaçoes 

nos exames de ingresso às escolas. supeJ1iores~ bem como o 

baixo ní.vel de cultura apresentado peZXl maioria dos estu

dantes~ está~ sem dúvida~ a exigir repxú ... os urgentes,,2. 

A grita que hoje se levant~, tendo como foco 

principal a má preparação dos candidatms ao ensino supe

rior, acusa, portanto, origens em anos bem anteriores. 

Não parece pois tratar-se de um episóli:f:tio atual, como se o 

problema do ensino da língua nacional~ em particular, ti 

vesse sido objeto, nestes últimos anos, de descaso espe

cial no sistema escolar brasileiro. 

Em recente entrevista, o filólogo Antonio Ho 

uaiss comentava a situação do ensino Db português, assina 

lando a necessidade de um sistema de transmissão da lín -

gua, já que "é uma língua de cultura~ uma língua de trans 

missão escrita, uma língua por conseg1winte de memória". 3 

Aponta o estilo de transmissão das idiias, o conjunto de 
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h~ranças que tem de ser ensinado, transmitido pelos adul

tos aos mais jovens. Segundo o mesmo filológo, um dos pr~ 

blemas mais sérios no ensino da língua, liga-se as formas 

de verificação de aprendizagem (provas de mÚltipla-esco -

lha, "preencher buraquinhos", no dizer do mesmo), ao ex

cesso de alunos em sala e ao atendimento massificado. 

Ainda que seja um problema antigo, atualmente 

o assunto tomou vulto maior, pela afluência considerável 

de candidatos ao terceiro grau de ensino, principalmente 

tendo em vista as redações realizadas em concursos vesti

bulares e que deixaram' mais patente este despreparo do es 

tudante. A opinião pública e a imprensa passaram a levan 

tar, mais frequentemente, a questão, em artigos e até edi 

toriais, nos jornais de maior tiragem, como, por exemplo, 

um artigo publicado em D Globo de 11 de março de 1979. 

Destacou a ar~iculista que nao sao apenas os 

erros de ortografia que chamam a atenção, tais como "im -

prescionante", "comessaram", "sidade", "cer" etc. Preo-

cupa-a sobretudo a falta de conexão de pensamentos nas re 

dações. Frisou ainda que "a nossa língua est~ em crise", 

marcada pelo "linguajar pobre da juventude", eivada de gí 

rias e "linguagem cifrada" ("t~ ruço", "numa boa" etc). 4 

Na sua opinião a culpa não eso dos jovens mas igualmente 

dos textos oficiais, da oratória dos políticos, da lingu~ 

gem de economistas (o economês"), do hermetismo de algu

mas correntes literárias atuais e das linguagens técnico

científicas. Tudo isto, de certa forma, acentua a "crise" 

em que se encontra nossa língua, tal como se evidencia na 

expressa0 oral e escrita do nosso estudante. 

1.1 - Um prob,Zema que não é só nosso 

Tal insatisfação com o ensino escolar, notada 

mente na ~rea de Comunicação e Expressão, nao e particul~ 
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ridade nossa. Pelo contrário, em naçoes mais desenvolvi

d,as, o problema t.ambém se faz sentir de forma aguda, pr~ 

vocando até nos EE.UU. extenso movimento chamado "retorno 

ao básico".5 A idéia central é conquistar mais atenção ao 

que a comunidade considera os aspectos fundamentais que a 

e s c o 1 anã o p a r e c e e s t a r a t e n de n do, q u a i s s e j a mIe i t u r a, re 

dação e aritmética. 

Tais sentimentos dizem respeito a insatisfa -

çao com as seguidas inovações educacionais dos anos 60, 

sublinhando o ponto de vista de que a escola tornou-se por 

demais "permissiva", e voltada para preocupaçoes secundá 

ri as. 6 o desagrado extende-se também ao que se refere a 

parte disciplinar da escola e aos livros-texto que ela u

tiliza. 

Esta crise de descontentamento vem dando ori

gem ao surgimento,· em vários estados norte-americanos, de 

escolas nos moldes tradicionais, cujos currículos dão o 

maior destaque à aritmética, à leitura e aos estudos so

ciais, fora \ra'1orizar a "disciplina rigorosa com cobrança 

de deveres de casa e punições". 

Na realidade, tal pressao por maior ênfase nas 

habilidades básicas, nas escolas de 1 9 e 2 9 graus, também 

vem sendo exercida nas 'escolas de nível superior dos EE. 

UU. Queixam-se elas ~e receber alunos deficientes em lei 

tura e escrita. "Em geral os estudantes que vêm para st~ 

ford (uma das un'iversidades de maior prestígio), ou para 
- 7 qualquer faculdade, nao sabem escrever bem". A,\queixa g!: 

ral é de que, nos programas escolares, a redação, a mate

mática e a leitura não estão recebendo peso: "necessário, 

daí resultando que "muitos alunos brilhantes e capazes 

de conversar,sobre problemas locais, nacionais e interna

cionais são incapazes de escrever três frases concatena -

das".8 

A deficiência em redigir ou em ler, encontra-
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-da entre os concluintes do 2 9 grau, nWJ parece ser, por -

tanto peculiaridade brasileira. o exemplo de um país com 

tantos recursos, como os EE.UU., leva éíJl suspeitar de que 

o problema tenha raízes mais profundas" Uma das explica

ções seria, talvez, a indicada por Shi:r!'ley Neill, em art~ 

g opu b li c a d o e m 1 9 7 6, n o q u a 1 d e i x a e rrttr e ver a e x i s t ê n c i a 

deu m a c r i s e n a c i o n aI, bem m a i o r, da eattu c a ç ã o, c o m o de 

clínio da capacidade de escrever, por ~arte dos estudan -

teso Segundo a autora "os estudantes ~~o sabem escrever, 

conforme mostram testes padronizados fu, âmbito nacional. 

Os professores não têm, condições de eJrlsdnar a escrever, se 

gundo suas p rópri as críti cas. O públiao não pode enten-

der porque os alunos não aprendem a eE~rever e porque os 

professores n â o podem a j u dá - los • de amT d o com o que di -

vulgam os meios de informação. E muitcrs t é cni cos não che 

gam a um acordo de como ensinar a esc;rnver, conforme a o

pinião de outros técnicos".9 

A i n d à nos E E • U U., o Na t i o:ma 1 As s e s s-mant o f Edu 

cational Program, financiado pelo gov:erno, em 1975, com

provou que 12% dos matriculados na escrola secundária, com 

cerca de dezessete anos de idade, era-rr "functional illite 

rate" ou seja apresentavam "nível de TIeitura e aritmética 

abaixo do 6 9 ano primário", conforme ~sclarece George We 

ber do "council for Basic Education". 

Mais um indicador da gra\T.iidade do problema sao 

as médias de um dos testes de Aptidãm Escolar mais usados 

(SAT), anualmente aplicado pelo "Coll~ge Entrance Examina 

tion Board", 6rgão semelhante ao Cesgvanrio ou a 

de S~9 Paulo. Segundo dados desta im$.tituiçã~ as 

vêm decrescendo nos últimos treze anma. s6 nos 

Fu ves t 

mé di as 

testes 

verbais ela caiu de 478 no período da 62-63 para 434,; no 

corresponden~e a 74-75. 

Corroborando estas obser"Uações, um estudo fei 

to por Arn Tibbet~ e Charlene Tibbet ~ pUblicado em 1978, 
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mostrou, através de uma pesquisa em cinquenta escolas se 

cundárias americanas, a grande deficiência de escrita dos 

estudantes. Daí recomendarem "medidas imediatas para sal 

var a língua".lO Parece qu@ a preocupaç~o existente nos 

anos 50 a 60, que tomou maior vulto apos a publicação, em 

1955, do livro de Rudolf Fle~h "Why Johnny can't read",ll 

com relaç~o à dificuldade de leitura, ampliou-se, nos a

nos 70, para o problema da redação. 

1.2 - A legislação e o ensino da l{ngua 

Entretanto, se o problema do ensino de portu

gues já surgiu há muito e persiste até hoje, parece-nos 

cabível afirmar que não foi por descaso do sistema esco

l ar .. 

Há tempos, os textos lega~s dedicam à matéria 

atenção particular~ Há quase quatro décadas a Lei Org~n! 

ca do Ensino Secundário (de 9 de abril de 1942) punha em 

relevo a importància, ~ara uma Nação, do "conhecimento se 

guro da própria língua como elemento de organização e co~ 

servaçao de sua cultura". E mais: "o.cultivo da língua 

nacional interessa à própria existência da Nação, como u

nidade espiritual e como entidade independente e autôno -

ma" •. ~2 

A chamada. "crise no ensino·, tantas vezes de

nunciada, seria motivo, em 1951, do cuidado especial da 

Portaria Ministerial 501 de 19 de maio de 1952, dando ca 

ráter eliminatório a prova de português, nos exames de ad 

missão ao ginásio. Exigindo nota mínima quatro, especifi 

cava que a prova escrita devia incluir ditado, redação e 

questões de gramática. 

oral. 

Além disso, determinava uma prova 

As dificuldades, entretanto, persistiriam. Mui 

tos anos depois, a lei de Diretrizes e Bases (n 9 4024 de 
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20 de dezembro de 1961) voltal"ia a acerntuar que devia "me 

recer especial atenção o ensino de portwguês nos seus as 

pectos lingufsticos, históricos e litermrios"._13 

E ainda mais recentemente, ~ lei 5692 (de 11 

de agosto de 1971) continuaria a salientar a necessi-

dade de dar "especial relevo ao ensino da língua portugu~ 

sa no 1 9 e 2 9 graus".!4 

E p o i s um f a t o que, e m t o d IDS e s t e s a nos, a 1 e 

gi~lação, reforçada por pareceres e reBIDluç6es do Conse

lho Federal de Educeção e dos ConselhoB Estaduais, sempre 

evidenciou preocupação acentuada em pr.mmover, em todos os 

graus, o ensino da língua nacional. 

Faz poucos anos, em 1975, ll1ma das, entidades 

encarreg~das do preparo de exames vestibulares, a Funda-' 

ção Cesgranrio, reunia uma comissão de onze educadores, 

composta por professores de língua portuguesa e especia -

listas em medidas educacionais, para discutirem e emiti -

rem enrecer sobre a inclusão oe provas discursivas em con 

cursos vestibulares. Enfatizando a pr~acupação da legis

lação em promover o ensino da língua nacional, salienta -

ram os autores do Parecer que, mesmo c~m a descentraliza

çao e a liberdade de elaboração de currículos, outorgadas 

pela lei 5692/71, as escolas, os Conse]hos de Educação e 

as Secretarias de Educação, atendendo ao que a lei preco

nizara sobre a atenção a ser dada à límlgua portuguesa, pro 

curaram fixar objetivos de ensino conCRrnentes com as con 

dições regionais, prevendo atividades e situações adequa

das às mesmas. E na organização dos cwrrículos houve cui 

dado em destinar maior tempo para Comu:nicação e Expressão. 

Aos que, porventura, tenham atribuído ül mau desempenho, em 

português, aos textos usados na escola. responderam os me~ 

mos autores, afirmando que, "na área dio livro didático,res 

salvadas algumas exceções, jamais a prmdução nacional a

tingiu níveis tão altos".15 
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Observa-se. pois. que. malgrado tantas dispo

s.ições legais. emitidas ao longo dos anos. e não obstante 

a existência de bons livros didáticos. a "crise" do ensi

nada nossa língua persiste: 

1.3 - Uma visão menos pessimista àa situação 

Cabe. pois. reconhecer que as queixas sobre a 

dificuldade de expressão escrita. observada nos estudan-

tes. seja de nível secundário seja de superior. e algo 

que extrapola as fronteiras da escola brasileira. Não p~ 

r e c e ser um fato as e r imputado apenas às deficiências p rE. 

prias do nosso sistema escolar. Também outros sistemas. 

com maiores recursos. se ressentem da mesma falha. 

Daí ser necessário. no nosso caso. uma visão 

crítica realista. O quadro brasileiro. se bem que p ou co 

animador. não deve ser. porém. encarado com pessimismo. 

No Parecer. antes citado. sobre a inclusão de 

prova discursiva nos Vestibulares. os membros da Comissão 

indicaram v~rias razões capazes de en6aminhar a reflexão 

numa direção mais alentadora. entre as quais destacamos as 

seguintes. 

Em primeiro lugar. segundo eles. j~ foram to 

madas certas providên~ias julgadas fundamentais para um 

bom ensino e apr.endizado da Comunicação e Expressão em 

Língua Portuguesa. Assim. no período 71/75 já "houve mu 

danças nos processos educacionais' do País. O prazo decoE 

rido. porém. é muito exíguo para se medirem seus resulta

do s " • 16 

, 
Em segundo lugar. este desconhêcimento da lín 

gua nao e. de forma alguma. ameaçador à unidade nacional. 

Não e o mau emprego da linguagem que porá em perigo a uni 

dade da naçao. 
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Afirmam os autores que "quatrocentos e seten

ta e cinco anos distantes de Portugal. com o Atlântico de 

permeio, n~o conseguiram elaborar uma língua brasileira". 

Outro reparo que fazem e sobre nao se dever 

julgar a atual geraç~o de estudantes, como sendo, na sua 

maioria, constituída por incapazes de assimilarem os ensi 

namentos da escola. "A juventude brasileira n~o é inepta, 

a b Ú 1 i c a , me n t e c a p ih a ,.' P o rq u e h á nos e i 10 de 1 a i n e p tos, a b i!. 
licos, mentecaptos".17 t preciso pois que ela n~o seja 

julgada por uma minori,a inexpressiva. 

Corroborando este modo de pensar, assim escre 

via, em artigo, de janeiro de 1980, o Presidente da Acade 

mia Brasileira de Letras, Austregésil:rn de Athaíde, a res

peito do clamor sobre a "incompetênciôl" dos candidatos ao 

e n s i no su p e ri o r. "Chovem os disparates nas provas es cri -, 

tas~ mas ninguém fala dos milhares que demonstraram pos

suir conhecimentos razoáveis e até muito bons das maté

rias do vestibular. Em todos os tempos e em todas as pa~ 

tes do mundo~ há estudantes que se atrevem a prestar exa

mes de dis cip Unas para as quais não es tão preparados". 1 8 

Vai mais além o ilustre escritor ao fazer ver 

que a situaç~o do ensino n~oera menos ruim em tempos an

teriores. "Quanto.a imbecilidades e8critas"~ diz ele, 

Pdo mesmo ginero dessas que a imprensa alardea para desmo 

ralizar a escola~ só eram menos numerosas porque também 

eram bem menos numerosos os que batiam às portas do ensi

no superior". 19 
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2~: O AVULTAMENTO DO PROBLEMA NA SELEÇÃO PARA O ENSINO SU 

PERIOR 

Preocupados em localizar algumas dificuldades 

relativas ao ingresso de candidatos nas Faculdades, fomos 

estudar-lhes a evolução, no correr dos tempos, examinando 

informações sobre nossos procedimentos de seleção para os 

cursos superiores, Não se trata de histórico exaustivo e 

pormenorizado, mas de enfoque dos momentos críticos de re 

formas educacionais e dos grandes problemas então apont~ 

dos .• 

2.1 - EvoZução histórica 

As instituições de ensino superior, no Brasil, 

foram es.boçadas no governo de o. João VI, entre 1808 e 1820, 

com a criação de "cursos ·cirúrgicos, aulas de agricultura, 

de química, de ensino artístico".l 

Nos anos seguintes, prqjetos e reformas de en 

sino foram-se sucedendo, buscando melhor organizar a edu

cação nacional. Assim surgia, já em 1854, a reforma Cou 

to Ferraz e logo apos, em 1860, o projeto de reforma Pau 

Uno de Souza. Em 1871, o prQjeto de João Alfredopropos 

énsino obrigatório, com aumento de escolas de .1 9 e 2 9 ci 

cIos, e entre outras coisas, recomendou tamb~m a "reforma 

dos exames de preparatórios", que davam acesso aos cursos 

superiores. Desta reforma já constava o estudo da lín-

gua portuguesa como exigência para os exames 

ri os. 2 

preparató -

Em 1878/79, outra reforma, agora de 

de Carvalho, propunha a autonomia das Faculdades, 

gando-lhes poderes para escolherem seus alunos. 

A reforma proposta por Rui Barbosa, em 

Leôncio 

dele -

1882, 

preocupou-se com aspectos mais amplos, que iam desde o en 
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sino primário até o superior, discriminando inclusive pr~ 

postas curriculares específicas para cada grau de ensino. 

Para ingresso nos cursos superiores foram considerados in

dispensáveis "os elementos ~e ciªncias físicas e naturais, 

anatomia e fisiologia, conforme o programa do Imperial Li 

ce u P edro I I" • 3 Quanto ao tipo de exame, para ingresso nas 

Faculdades, o próprio Rui Barbosa, mais tarde, em 1889 , 
. ~ 4 

iria pedir a "decretaçao dos exames de Madureza", em face 

das deficiências que percebia nos Exames Preparatórios. 

Tal assunto seria objeto de discussões, anos seguidos, cul

minando, em 1883, quando de um Congresso .de. Jhstrução, 'oon

vocado na Corte, em que foram estudados, além de outros te 

mas que diziam respeito aos demais graus de ensino, 

específicos ao terceiro grau: 

estes 

"a) o estado do ensino superior: vícios e lacu 

nas de sua organização, providªncias e re 

formas necessáriasJ 

b) a criação de universidades; 

c) a Escola PolitécnicaJ 

d) a criação de uma Facul'CIade de Ciªncias Re

ligiosasJ 

e) a Escola de Minas; 

f) a organização do prófessorado superior; 

g) processo e julgamento dos exames; 

h) a liberdade de ensino superior; 

i) cursos livres nos estabelecimentos de en

si nos up e ri ar ; 

j) F a c uI d a d e s 11 v re s ; 

k) competªncia dos poderes provinciais .) para 

criar estabelecimentos de ensino .sup.erior".5 

o cuidado com o ensino pÚblico iria resultar na 

criação da "Secretaria da Instrução Pública, Correios e Te 
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ligrafos", em 1890. A simples denomin.ação da nova Secre 

taria sugere a reduzida importância dada à educação. 

Quanto ao Exame'de Madureza, finalmente decre 

tado em 1890, dava direito à matrícula em qualquer dos 

cursos superiores de caráter federal. e podia ser feito 

p e los a 1 uno s a p r o v a dos e m t o dos o s e x al1l1 e s do g i n á s i o. Co n ~ 

tava de provas escritas e orais sobre as seguintes ma~~ -

ri as: 

"a) Língua.s vivas, especialmente língua port~ 

guesa e literatura nacional; 

b) Línguas mortas; 

c) Matemáti ca e Astronomia} 

d) Ciências físicas e suas aplicações: Mete

orologia" Mineralogia e Geologia; 

e) Biologia: Zoologia e Botânica; 

f) Sociologia e Moral: noções de Economia Po 

líti ca e Di rei to pátrio; 

g) Geografia e História Universal, especifi-

camente do Brasil. " L :j .. -. d. , ;~ l -

Pedia, além disto, provas práticas sobre as \ discil!llinas 

constantes nos itens d, e, g".6 

Vale assinalar que as queixas do despreparo do 

estudante de ensino superior já se repetiam desde então. 

Assim, o decreto de n 9 668, de 1891, determinaria como 

"condição indispensável para o candidato inscrever-se, em 

qualquer outra matiria, a apr~vação em Portugu~s".7 Esta 

prova incluía redação e análise (lexiológica e lógica). 

Já a prova oral exigiria leitura, resumo de conteúdo, ex 

plicação de termos e análise. 

Tal medida, porem, nao haveria de oferecer me 

lhoras sensíveis. Uma das grandes dificuldades, nesses 
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Exames Preparatórios, relacionava-se ~ falta de pessoal 

h a b i 1 i t a do p a r a bem o s co n d u z i r. são do D r • J o s é Ve ri s s i 

mo, Diretor do Externato do Gin~sio N~~iona1, estas pa1~ 

vras, em 1896: "a inscrição foi de miil e sessenta e três 

candidatos~ número avultad{ssimo ( ••• J Essa extraordiná 

ria concorrência de candidatos explica-se pela facilidade 

dos exames~ facilidade determinada não> só pela nossa na

tural~ e como quer que seja~ criminos(!J condescendência mas 

pe la mesma ruim preparação da grande maioria dos candida

tos~ tal que~ se as mesas examinador{'J$~ fossem menos bené 

volas~ as reprovações seriam~ forçosa~nte~ em número mai 

or que as aprovações".8 

Em 1901 a educação sofreria nova reformulação 

segundo o "Código de Epit~cio.Pessoa" - "Código dos Insti 

tutos Oficiais de Ensino Superior e Secund~rio". A situa 

ção de fato, porém, não mudaria muito .. E em relação as 

Faculdades parece que o p'rob1ema esta'lVa a agravar-se, p'ois 

como o "Código" aprovado havia dada awlonomia ãs mesmas, 

diversas instituições, no dizer. do Dr. Dunshee de Abran

ches, em 1904, não estavam tendo como alvo "a exc~Qihcia 

do ensino".9 

Novo projeto de reforma seria enviado ã Câma

ra, em 1907, numa mensagem do Ministre, Tavares lira, mas 

apenas em 1911 haveria de ser aprovada a reforma de ensi 

no, de autoria do Prof. Rivadavia Correia, recebendo a de 

nominação de lei Orgânica do Ensino. Na exposição de mo

tivos dizia oi Prof. Rivadavia: 

"Conferindo às Faculdades de ensino superior o 

direito de~ por um exame de admissão~ seleci9.... 

nal'em os candidatos à mat71{cula em seus cursos~ 

libertei o ensino fundame~tal~ desoprimindo-~ 

da condição subalterna de cursa preparatório 

para o assalto às academias". 10 

Em 1914 iria reabrir-se a discussão sobre a 
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lei de ensino de 1911. Em longo relatório, Carlos Maximi 

liano, ao expor os motivos de nova reforma, criticaria a 

importação de modelo estrangeiro da lei anterior, bem co 

mo o descuido com que trata~a a lí~gua portuguesa. Segu~ 

do suas palavras, foi ela "impatriéticamente atirada para 

terreno secundário~ verificando-se o seu conhecimento p~ 

la es cri ta dos pon tos ~ de corados ~ de lógi ca ou de his tó -

ria universal". 11 Por isto sua reforma tornou obrigató-

rio, em todas as escolas primárias p~blicas, o ensino da 

língua portuguesa. 

Foi também, no seu texto, que se usou, pela 

primeira vez, a expressão Exame Vestibular, como exigên -

cia para ingresso nas Faculdades, ao estipular como condi 

çao. para matrícula: 

na) idade mínima de dezesseis anos; 

b) idoneidade moral; 

c) aprovaçao no exame vestibular" .12 

Em caso de exame verdadeiramente brilhante, poderia a Con 

gregação permitir a matrícula de candidatos que nao houves 

sem atingido a idade legal. 

a serem observadas: 

Eram as seguintes as normas 

"O exame ves tib u lar compreenderá prova es cri 

ta e oral. A primeira consistirá na tradução 

de um trecho fácil de um livro de literatura 

francesa e de outro a~tor clássico~ alemão ou 

inglês sem aux{Zio de dicionário. t proibi

da a inclusão do t{tulo dos livros que servi

rão para exames ( ... ) A prova oral do exame 

v.estibular versará sobre elemen.tos de F{sica~ 

Qu{mica e História Natural~ nas Escolas de Me 

dicina; sobre Matemática Elementar~ na Escola 

Politécnica e sobre História Universal~ eZe -
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mentos de Psicologia e de Lógica e História da 

Fi los o fi a~ nas Facu ldades de Di rei to". 1 3 

A reforma foi aprovada pelo decreto 11.530 de 11 de março 

de 1915. 

Os estudos em torno das instituições de ensi-

no superior, entretanto, não cessariam. Ao contrário, se 

riam cada vez mais objeto de atenção, já que começava a 

fase de organização das Universidades Brasileiras. 

Em 11 de abril de 1931 o decreto 19851, refor 

ma de Francisco Campos', estabeleceria o Estatuto das Uni-

versidades Brasileiras. Nele, o vestibular, como necessi 

dade para ingresso ao ensino superior, permaneceria como 

exigência, sendo denominado Concurso, ao invés de Exame, 

a sugerir ta1ves seleção mais acurada dos candidatos. Es 

ta reforma procuraria tamb~m dar ao .ensino secundário uma 

filosofia própria, evitan'do que se reduzisse a mero ins -

trumento de acesso ao nível superior. A se g u n d a p a r te, p~ 

rem, do cu'rso se cun dári o h ave ri a de se r como que uma adaE. 

taç~o dos estudantes ~s suas futuras profissões, subdivi

do-se, por isto, em "pré-jurídico, pré-médico e pré-poli-

técnico".llf Em vista disto os vestibulares passarama ser 

específicos para cada curso, em face da estreita relação 

Faculdade-Curso prévio. Assim, numa mesma instituiç~o e 

ram feitos tantos concursos quantos fossem os cursos nela 

e xi s te n te s • IlEram e les de caráter e Ziminatóri os ~ s.endo 

suas provas quase que exclusivamente discupsivas".15 

Em meados da década de 60 o crescimento acen

tuado de matrículas nos níveis anteriores de ensino, fru 

to de uma política de democratização da educação, desen -

volvida nos anos anteriores, provocaria grande pressao s~ 

bre as instituições de ensino superior. Este incremento 
, -

da demanda iria desencadear, por parte dessas institui -

çoes, uma reformu1ação do processo de seleção, passando 

elas a exigir apenas provas escritas e adotando o tipo de 

questões objetivas. Ao fim da década de 60, com o avolu-
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mamento das inscrições, este tipo de questão passou a ser 

adotado "pela quase totalidade das instituições de tercei 

ro grau".:l6 

e opini~o do Prof. Edson Machado, Diretor do 

Departamento de Assuntos Universitários (DAUJ, no período 

74-78, que o sistema de provas objetivas, ainda que fosse 

apropriado para lidar com grande número de candidatos, trou 

xe, com sua adoção, outros problemas, "pois a técnica de 

elaboração de provas objetivas era quase que desconhecida 

na maioria das instituições".l7 

Mudança significativa nos exames vestibulares 

iria ocorrer em 1968 com a lei 5540, que preconizava, no 

arte 21, a unificação do vestibular. Dizia o artigo: 

"Dentro do prazo de tris anos~ a contar da vi 

gência desta lei~ o concurso vestibular será 

idintioo~ em seu conteúdo~ para todos os curses 

ou áreas de conhecimentos afins ~ e uni fi cado~ 

em sua execuçao~ na mesma universidade ou fe 

deraç~o de escolas ou no mesmo estabelecimen

to isolado de organizaç~o·pluri-curricuZar~ 00 

acordo com os estatutos e regimentos". 

Para atenuar os problemas causados pelos cha

mados "excedentes", a lei 5540 estabelecia, ainda, que o 

vestibular fosse clas·sificat6rio. E quanto ao conteúdo 

das provas, detElrminava ela que abrangesse "os conhecimen 

tos comuns às diversas formas de educação do segundo grau",' 

conforme explícito no caput do artigo 21. 

Para fins de organizaç~o dos exames, o decre

to 68908/71, no seu artigo 8 9 , iria aprovar a criação de 

instituições'que, mesmo sendo estranhas às·universidades, 

organizassem os exames vestibulares., Visava-se assim, tal 

vez, suprir o despreparo dos estabelecimentos de ensino 
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iuperior para arcarem com a seleç~o de grandes massas de 

estudantes. Este mesmo decreto definiria pontos como a na 

tureza do vestibular, o seu conteúdo e a forma dos exames 

adotados. 

Ainda em 1971, a Educação brasileira have ri a 

de sofrer nova reforma, desta vez atingindo o primeiro e 

segundo graus, ou seja, os antigos cursos primário. gina

sial e colegial. A lei foi sancionada em 11 de agosto de 

1971 sob número 5692. 

Anos depois, a portaria 723 A BSB de 29 de no

vembro de 1973 fixaria normas que regulamentavam a lei n 9 

5540, no tocante aos exames vestibulares, que vigorariamem 

1975. Definia a época dos exames, o processo de classifi

caça0. o conteúdo das provas, o tipo de provas. a forma de 

padronização dos resultados etc. Quanto ao conteúdo dos e. 

x a me s. r e z a v a o a r t i g o 5 9 : 

"As provas dos concursos vestibulares abrange

rão todas as matéri as e dis cip Unas do núc le o 

comum obrigatório do ensino de segundo 

expre~so pela lei 6692~ a saber: 

grau~ 

a) Comunicação e Expressão~ abrangendo conhe ci 

mentos de L{ngua Portuguesa e Literatura Br~ 

sileira~ acrescidos~ eventualmente~ de uma 

prova de l{ngua estrangeira moderna ./ ~Dec. 

68908/?1~ art. 69); 

b) Estudos Sociais~ abrangendo conhecimentos~' 

Geografia~ História e Organização Social e 

Pol{tica do Brasil; 

c) Ciências~ abrangendo conhecimentos de Mate

mática e de Ciências F{sicas e Biológicas 

(F{sica~ Qu{mica e Biologia), 

No que se refere ao tipo de provas o art. 9 9 

recomendava "que as provas do concurso vestibular sejam e 
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laboradas sob a forma de questões objetivas que, tanto 

quanto possível, eliminem a margem de subjetividade de jul 

gamento e assegurem o rigor de classificaç~o". 

Ressalte-se, portanto, que a forma de ques-

tões foi indicada, n~o porque facilitasse apenas a aplic~ 

ç a o a g r a n d e mas s a d e c a n di da tos, mas, p ri n c i p a 1 me n te, p0.E 

que assegurariam objetividade e rigor de classificaç~o. 

Sal i e n t e - se, a i n da, que as d e f i c i ê n c i as d e r e d a ç ã o são mLJ! 

to anteriores à utilizaç~o de provas objetivas no vestib~ 

lar, não se podendo at,ribuir a estas (generalizadas ape-

nas nos fins da década de 60) a pobreza evidenciada na lin 

guagem oral e escrita das novas geraçoes. 

A reintroduç~o da redaç~o nos vestibulares e, 

porem, um fato. o Decreto 79298 de 24 de fevereiro de 

1977 restabeleceu sua obrigatoriedads. 

alínea O: 

Reza o artigo 1 9 , 

"inclus~o obrigat6ria de prova ou quest~o de 

redaç~o em llngua portuguesa". 

A portaria 520, de 29 de maio 'de 1979 reafir-

maria o disposto no Decreto anterior. 

lê-se: 

No seu artigo 

"As provas'dos concursos vestibulares abrang!;. 

rao todas as matérias e discip Unas do núcleo 

comum obrigat6rio do ensino do 29 grau~ expre~ 

so pe la Lei 5692/?1~ incluindo~ obrigatoria -

mente~ uma prova ou ques t~o de redaç~o em lln

gua portuguesa". 

Esta mesma portaria renovou também o sistema de aprovaçao 

no concurso vestibular. Passou-se a exigir um mínimo de 

conhecimento, abandonando-se a classificaç~o simples. As

sim diz o artigo 59: 
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"0 concurso vestibular deVErá utilizar meca -

nismos que assegurem ingreE80 no ensino supe

rior apenas dos candi datos que comprovem um 

m{nimo de conheqimentos a'UÍvel de 29 grau e 

de aptidão para estudos supervores".: 

A preocupaçao com a seleçã~ de alunos para o 

3 9 grau permanece. Uma Comissão, nomeJl3da pelo Sr. Minis

t r o d a Edu c a ç ã o , e m j a n e i r o d e 19 8 O, c::reve r á e s t u d a r a f o r 

ma e conteúdo do vestibular. Tal atitwde revela uma pr~ 

cura de instrumentos que garantam melhclDr qualidade na se 

leção. 

2.2 - A exigincia de redação no vestibular: 

algumas questões a ter em mente 

A reintrodução da exigênci~ de redação nos 

concursos vestibulares parece, p~is, blllScar atender aos 

constantes reparos ~uanto ~ deficiênci~ de expressa0 ver 

bal dos estudantes de nível superior. Uma das razões. fre 

quentemente aduzidas é a suspeita de qwe a forma usual do 

vestibular, apoiada em provas objetivffi3. levaria os estu-

dantes a descuidar do aprimoramento do uso da língua. já 

que as suas respostas ~s provas se reJtlulJZem a marcar uma 

entre várias opções de cada questão. 

A exigência de redação. nID vestibular. estimu 

laria. então. o ensino médio a buscar melhor :J p~eparaçao:i 

dos alunos no uso da língua. apresent~do como consequen

cia melhoras na forma de expressão verrbal. seja oral seja 

escrita. No dizer dos autores do ParFcer. antes citado. 

sobre a viabi)idade de introdução de WJrovas. discursivas no 

vestibular. "ficaria parecendo que o ~erc{cio de redação 

foi imposto de cima para baixo~ vale iizer~ aplicar-se-ia 

nas escolas por constar do programa c1aJ concurso ves.tibu 
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lar". 1 8 Entretanto, segundo estes mesmos autores, nao p~ 

rece ser esta a intenç~o latente, j~ que, na opini~o dos 

mesmos, "a legis lação espec-ífica deteJ"Trlina o inverso"~ is 

to é, a idéia patenteada nos document~s legais é a de es 

timular o desenvolvimento de mecanismns tais de ensino da 

língua, na escola média, que, naturaltmente, 

zem numa redaç~o de vestibular. 

se concreti 

Outra grande autoridade nn ensino de nossa lín 

gua, Magda Soares, professora da Universidade Federal de 

Minas Gerais, julga que a inclus~o da redaç~o nos vestibu 

lares, de imediato, antes que as outras medidas ligadas 

ao ensino anterior tenham surtido efeito, fundamenta-se no 

pressuposto de que "0 concurso vestibular atua como fator 

determinante e regulador dos graus de ensino que o prec~ 

dem".19 No seu ver, seria falso "iden1éificar~ ingenuamen

te~ os objetivos avaliados por questões de múltipla esco-, 

lha com a habi Zidade de fazer cruzinhas". 20 Tal vis~o sim 

plista poria de lado numerosas outras causas do mau uso da 

língua e que estariam a pedir medidas saneadoras. Para i 

dentific~-las, seria designado pelo MEC, em 1976, um Gru 

po de Trabalho, com o propósito de estudar o problema do 

desempenho linguístico dos estudantes. No seu relatório 

final, tal Comissão iria arrolar vinte e duas sugestões, 

sendo que apenas tr~s diriam respeito a modificaç5es na 

ávaliaç~o do uso da língua. são elas -a inclusão de pr~ 

va de redação nos exames supletivos, a recomendaç~o de 

que nos exames vestibulares e nos concursos públicos, p~ 

ra o funcionalismo, as quest5es que avali~~ o desempenho ~ 

linguístico tenham preponderância sobre as que versem so 

bre conhecimentos teóricos, e a inclusão de prova de reda 
. -

çao nos concursos vestibulares" .21 As demais sugestões se 

refeririam ao aperfeiçoamento do ensino da língua portu 

guesa, no pr~cesso regular de ensino-aprendizagem. 

Tudo isto permite supor nao ser a forma de me 

dir o desempenho linguístico que ocasiona os fracos resul 
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tados observados. Talvez fosse melhor questionar, mais 

diretamente, o próprio sistema de ensino, como um todo, 

já que o vestibular representa nele apenas um momento,que 

objetiva somente averiguar algo que deveria ter sido ad -

quirido durante os onze anos que formam as duas primeiras 

etapas da formação escolar. Pensar, como assinala Magda 

Soares, que "se o concurso vestibular incluir redação~ os 

estudantes aprenderão a redigir,,~22 parece confirmar curi 

osa percepção de que se pretende influir no Sistema Esco

lar através do vestibular, em lugar de fazer com que o 

próprio Sistema o defina. Tal exame e apenas breve etapa 

no processo educativo,' cuja importância prende-se mais ao 

fato de ser necessár~o selecionar candidatos para numero 

relativamente pequeno de vagas, já que para um grau de e~ 

colarização que, por suas características, nâo constitui-

ria aspiração natural de todos os estudantes. Além dis-

to, a simples introdução de uma red~ção, num conjunto de 

num e r o s as p r o v as, não h a v'e r i a de s e r mo t i vos u f i c i e n t e p ~ 

ra levar o aluno a expressar-se melhor. Se considerarmos 

o peso da mesma no cômputo gera~ de pontos, no Cesgran

rio, por exemplo, observaremos que so contribui com no ma 

ximo de qUinze: a trinta- por cento de uma prova, a de Comuni-

cação e Expressão. Assim, um aluno com bom desempenho 

nas demais provas poderá classificar-se. mesmo que o seu 

conceito, na redação, tenha sido tão baixo quanto C. Além 

do mais, como acentua Magda Soares, será mais um acrésci

mo a discriminação contra a qual a educação pública luta, 

pois os alunos de maior bagagem cultural, variável alta -

mente correlacionada com nível sócio-econômico, continua 

rão em vantagem sobre os provenientes de meios menos fav~ 

recidos, cuja linguagem mais se distancia dos padrões exi 

gidos pela escola. 

2.2.1 - O julgamento de numerosas redações: , 
um problema de vulto a considerar 

Dificuldade não pequena, na prova de redação, 

diz respeito a sua correçao, no caso de número elevado de 
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candidatos, como vem ocorrendo nas nossas maiores capi-

tais. Assim, em 1978, tivemos no Rio de Janeiro 112.476 

candidatos que se submeteram ao vestibular unificado da 

Cesgranrio. Em são Paulo no unificado da FUVEST foram 

33.636 enquanto em Belo Horizonte (UFMG) 25.827 e em Por 

to Alegre (COPEVE) 24.252. Em 1979 este numero, no Rio 

de Janeiro, subiria a 124.245; em são Paulo 55.609; em Be 

lo Horizonte 28.534. Mesmo que haja esforço deliberado, 

como já se faz, para se estabelecerem padrões comuns de 

julgamento para todos os examinadores e se preparem, com 

grande antecedência.sequipes de professores, há sério ris 

co de interpretações diferentes na avaliação das redações. 

NGmero de linhas (que pode variar de vinte a trinta), ta 

manha e tipo de letra, paragrafação, legibilidade são fa 

t o r e s e s t r a n h os que, se g u n do p esq ui s as. g e r a 1 me n t e i n fI u e m 

nas notas. 

2.2.2 - Alguns estudos. de apreciação de redação 

t o p i n i ã o / d e C h a r 1 o t t e F 1 e mi n g que, o e x ame 

dito tradicional, ou seja, do tipo discursivo, não apre -

senta sérios problemas enquanto se restringe aos limites 

da sala de au la. No entanto, afirma ela que já nos fins 

do s é cu lo passado q uan do "pressões de uma população esco-

lar cres cen te.s nas es co las da Europa e da Améri ca do Nor-

te.s começaram a exigir estudos que precisavam de uma clas 

sificação dentro de um grupo mais amplo.s e as perguntas ~ 

xigiam um conhe cime nto da nature za exata de uma di fi cu l

dade escolar.s admitiu-se que os exames de dissertação de 

viam ser complementados por instrumentos capazes de permi 

til' maior discriminação".s entre os candidatos. 23 

As críticas ao exame "tradicional" eram, se

gundo a autova, de duas origens. isto é "das que critica

vam a subjetividade da correção (as idiossincrasias dos ~ 

xaminadores e as limitações de sua capacidade para avali

ar graus de mérito num trabalho complexo) e dos que criti 
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cavam a limitação da amostra de capacidades que esse tipo 

de exame permitia avaliar". 2~ 

Especificamente.ao que diz respeito à co rre-

çao de redações, já no início do século se procuravam me 

c a n i s mos que p e r m i tis sem m a i o r o b j e t i v i d a de. são d e s t a li 

nha os trabalhos de J. M. Rice (1903), de Hillegas (1912), 

de E.L. Thorndike (1915) e outros, os quais procuraram cri 

ar "escalas" de redações, como modelos de composição. O 

Objetivo era uma avaliação mais precisa e imparcial das 

composições escolares, criando meios através dos quais o 

valor geral de cada redação pudesse ser julgado em compa

raçao direta com outras, dispostas por ordem numa escala 

crescente. Afirma C. Fleming, que~ várias pesquisas mos 

traram que~ graças ao uso de tais "escalas"~ era poss{vel 

aumentar a coerência entre avaliadores diferentes. 25 

Outros estudos sobre o problema de julgamen-

tos diferentes das mesmas provas discursivas foram também 

1 e v a dos a te rm o p o r O •. S t a r c h e E. C. E 11 i o t em 19 12 e 1913. 

Em 1916 o mesmo O. Starch daria exemplos de escalas de com 

posição em seu livro de Medidas Educacionais. Em 1923 E. 

Hudelson apresentava técnicas de avaliação de dissertação. 

De acordo com C. Fleming estes esforços iniciais de re

consideração crítica do ensino já teriam atingido, em 1935, 

com o trabalho apresentado por F. Smith, uma grande trans 

formação. 26 

Mais· recentemente, em 1959, na busca de maior 

objetividade no julgamento de redações, destaca-se a pes

quisa de Ellis Page, que programou correçõ~s por computa

dor, alcançando correlações positivas entre as notas da

das pelos examinadores e aquelas atribuídas pelo computa

dor. 27 

Ao estudar, mais tarde, a confiabilidade de 

prov.as de redação, William Coffman, em 1968, nelas notou 
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três principais fontes de erro: 

a) e>é:aminadores diferentes tendem a atribuir 

notas diferentes à mesma redaçãoJ 

b) o mesmo examinador tende a atribuir notas 

diferentes à mesma redação se 

ocasiões diferentes; 

a julgar em 

c) estas diferenças de julgamento tendem a au 

mentar à medida que a questão de re dação 

permita maior liberdade de resposta, isto 

é, a p r e, s e n t e tem a s m a i s I i v r e s • 2 8 

o p r o b I e ma p a r e c e d e c o r r e r d o f a t o de q ue, no!: 

m a I me n te, a s r e da ç õ e s são a vaI i a das c o m o um to do, como o b -

servou Travers. 29 Desta forma o examinador atribui uma 

nota a cada uma baseado no seu conceito pessoal do que e 

uma "boa redação". Se algumas vezes este conceito e cla 

ro e até explicitado pelo examinador, na maioria das ve 

zes é apenas formulado em termos muito gerais. Fala-se em 

"redigir bem", "escrever com habilidade" etc. mas nao se 

traduzem estes jülgamentos em termos objetivos, que ex-

pressem os comportamentos ou habilidades 

tradas pelo aluno ao redigir. 

a serem demons-

Entre nos, ainda que escasseiem as pesquisas 

nesta linha, já podemo~ contar com alguns bons estudos, c~ 

mo o do Prof. Heralda M. Vianna, da Fundação Carlos Cha 

g as. Fica patente no seu trabalho, pUblicado em 1976,que 

a correçao das redações por diferentes examinadores leva 

a diferença significativa entre as notas atribuídas ames 

ma redação. 

lê-se: 

Entre as conclusões por ele apresentadas 

~as q~atro notas atribu{das a cada uma das m~ 

sertações pOl" quatro ju 19adores" apresentaram" 

em geral" grande amplitude de variação" possi 

velmente por falta de uniformidade na aplica-
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ção do oritério de oorreçaw; a fidedignidade 

das notas para um aval.iado~' foi baixa e fioou 

demons trado que o fator p r1tfess or tem influê?!:. 

oi a na dis trib ui ção das notas em provas de 

dissertação". E c o n c 1 u ~. o P r o f. H. V i a n na: 

"tendo em vis ta os res u ltallos da presente pe!i!.. 

quisa., seria reoomendávelque as notas dEpr,2. 

vas de dissertação resu ltassem da média de., no 

m{nimo., três examinadores., e se poss{vel., de 

quatro ju 19adores., a fim dr; que os resu ltados 

possam mereoer oonfiança e não fiquem sujei

tos à influênoia da equaç~~ pessoal de oada 

examinado)?., fator prinoipaíl da flutuação dos 

res u l tados", em oorre ções dE provas de diss e r-

tação" . Entretanto, como 'F fácil observar,com 

o numero crescente de candidatos ao en~ino superior, tal 

prática seria proibitiva em custos e e~ tempo. 

Em outro trabalho, igualme,1f:te recente e leva

do a cabo em são Paulo, em 197'8, o Proff. Renato Di Dio, da 

Universidade de são Paulo, mostrou que os resultados de 

"provas analítico-dissert~tivas" se co~relacionavam posi

tivamente com os das provas objetivas. Esta associação, 

como nota o autor. foi mais baixa exatãfmente na area de 

Comunicação e Expressão. onde. no julg~mento de redações. 

fatores de interpretação pessoal de ca~a examinador influ 

iram muito nos resultados. Afirmou o ~utor que "a baixa 

confiabilidade era de se esperar pelos seguintes motivos: 

a) ainda que tais professoD'es houvessem corri 

gido todas as provas. imdependentemente. ~ 

bedecendo aos mesmos critérios pré-fixados. 

haveria obviamente maio!!' subjetividade na 

atribuição de notas do llIue na correção do 

teste objetivo".31 
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Estas considerações permitem aquilatar as di 

ficuldades existentes no uso de provas dissertativas para 

s8leç~0 de grandes contingentes de canrlidatos ao terceiro 

grau. Ao comparar a prova de redação em sala de aula com 

aquela destinada a processos de seleç~o, Coffman ponderou 

que fIa dissertação em sala de aula é f~,mdamentalmente di 

ferente da prova discursiva como parte de um programa na 

cional de seleção. O professor em sala tem conhecimento 

direto do que foi ensinado e pode se lecionar ques tões que 

requeiram dos estudantes aplicação de seus conhe cime ntos 

a problemas ainda não vistos em aula. O examinador exter 

no, porém, não pode .conhecer pormenores do ensino minis -

trado, nem tem meios de assegurar que uma questão aprese~ 

tará a mesma di fi cu ldade para todos os examinandos". 3 2 

Esta mesma preocupaç~o foi evidenciada pela Co 

missão q~e, em 1975, estudou a viabilidade de implantaç~o" 

de redações no vestibular na Cesgranrio. A ela ficou bem 

claro que a grande dificuldade para a inclusão das reda

ções em vestibulares residia na" subjetividade de seu ju~ 

gamento, condiç~o que "tem reflexos sobre as característi 

cas da prova e sobre a sua utilização em casos de exames 

seletivos".33 E isto porque "ao selecionar indivíduos p~ 

ra cursos superiores, a decisão de aceitar um candidato 

ou outro depende, as vezes, de uma diferença de poucos po~ 

tos. Nesse caso, erros de medida podem levar à decisão er 

rada, isto e, ao aproveitamento do candidato menos quali

ficado".34 

Entretanto, se de um lado fazem-se restrições 

quanto à utilização da redação em programas externos de 

seleç~o (como os vestibUlares), do outro, a quantidade de 

composições elaboradas durante tais concursos oferece ex 

celente material para estudos. Entre os de maior alcan-, 
ce, destacam-se os de Magda Soares, da Universidade Fede 

ral de Minas Gerais, o da Universidade Estadual de Marin-

gá (Paraná), da Universidade Federal do Ceará e estudos 
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sobre desempenho linguístico de candidctos no vestibular 

em são Paulo, estes últimos publicados em Cadernos de Pes 

quisa da Fundação Carlos Chagas. 35 

Utilizando trezentas redaçees colhidas no ves 

tibular~ unificado de 1978 no Rio de Janeiro, o presente 

trabalho se limitou ao estudo de vocabulário, não preten

dendo, em absoluto, constituir-se em pmto de chegada. Pe 

lo contrário, vemo-lo como introdução e pesquisas mais am 

pIas, que possam vir a ser feitas, sobre o vocabulário em 

uso dos concluintes de segundo grau. '[lbsso estudo partiu 

da hipótese da'presença de uma relação entre a riqueza v~ 

c a b u 1 a r (d e f i n i d a c o m o o n ú m e r o de sub st a n t i vos, a d j e ti -

vos e verbos diferentes empregados nas redações) e habili 

dade de escrever (medida pelo conceito recebido da reda

ç ão) • 
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3. O VOCABULÁRIO NA ÉXPRESSÃO ESCRITA: SUAS FORMAS DE MENSU

RAÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA NA PREDIÇÃO DE rESULTADOS ACADftMICOS 

o conhecimento de palavras que um indivíduo 

domina p~de ser avaliado pela sua fala e pelo que escre

ve • Uma das f o r mas h a bit u a i s de me di d a lIlie v o c a b u I á r i o de 

uma pessoa e através de testes padronizaa:l;os específicos. 

Existem já numerosos instrumentos destina.dos a esta mensu 

ração de que nos ocuparemos adiante. 

Um aspecto a considerar, no lIlue diz respeito 

à medida de vocabulário e a distinção ... enU.re o domínio de 

palavras de uso comum e o daquelas de usm infrequente, o 

que talvez possa relacionar-se a níveis diferentes de ri 

queza vocabular. Sendo assim a simples contage~ dos 
~ 

voca 

bulos encontrados num texto ou numa conversa, que e uma 

outra forma de. medida de vocabulário, nãID bastará para evi 

,denciar o grau de "domínio do mesmo. Assinalou E. Lindquist 

que" o es core bru to corresponden te ao número de pa lavras ~ 

definidas (ou usadas) ·adequadamente pel(J) examinando" é~ na 

verdade" uma mistura de extensão de vocabulário e de matu

ridade conceitual". 1 Apesar destas res1l1'ições quanto à CO!!! 

binação de aspectos quantitativos, e qu~litativos no estu

do do vocabulário, o autor considera que o escore corres -

pondente à contagem de palavras ainda c~nstitui estimativa 

muito boa do léxico individual, já que, wpel o menos, den

tro de certos limites, o numero de vocá~ulos conhecidos nu 

ma amostra específica de símbolos lingu!sticos, fornece u 

ma contagem objetiva. Tal objetividade tende a dar neutra 

lidade ao observador no processo de mensuração.'A conta -

gem de palavras, obtida por algum conjunto de operações p~ 

dronizadas, estará, em geral, isenta da contaminação deri

vada de preconceitos e de outras peculiaridades do observa 

do r" . 2 

Evidentemente, esta contagem e apenas um dado 

estatístico. Convém lembrar, ainda, que esta medida, além 
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de nao se manter constante de indivíduo para indivíduo, 

tamb~m costuma variar de um período para outro, no mesmo 

indivíduo. ~ natural que novos conhecimentos ou novas si 

tua ç õ e s c o n c o r r a m p a r a a u me n t a r o v o c a b u 1 á r i o das p e s s o as. 

3.1 - Alguns exemplos de pesquisas sobre vocabulário em uso 

Já existe extensa s~rie de estudos sobre lin 

guagem encarada sob os mais diferentes aspectos. Osgood, 

por exemplo, observa que fIem termos de conteúdo~ o estu

do do comportamento ve,rbal abrange toda uma gama~ desde a 

neurofisiologia dos mecanismos da linguagem e afasia~ pa~ 

sando pela psicologia comparada~ experimental~ genética e 

social e indo até à antropologia cultural e à filosofia m 
ciincia. De outro lado~ emerge a impressão de haver lacu 

nas emp{ricas de considerável amplitude~ neste dom{nio~ o 

que não surpreende em virtude de ser tão vasto o seu âmbi 

to. Não obstante~ os primeiros passos vacilantes da ciên 

cia do comportamento verbal são alentadores". 3 

Dentre os numerosos estudos de vocabulário,q~ 

remos citar alguns, que nos pareceram·mais significativos 

para este trabalho, por enfocarem aspectos pedagógicos. 

Uma metodologia muito encontrada, parte do vo 

cabulário escrito ou fàlado dos examinandos, para 

dar-lhes o que chamam vocabulário usual. 

estu-

Vejamos agora exemplos de estudos desta natu-

re za. 

3.1.1 - Frequência de palavras em textos: 

estudos no Brasil 

Dentre os trabalhos realizados no nosso meio 

destaca-se o de Heloisa Marinho, que em 1944, estudou o 

vocabulário ativo da criança pri-escolar, abrangendo o p~ 
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riodo dos doze aos oitenta e três meses de idade. Em le 

vantamento cuidadoso e interessante mostra a professora o 

c r e s c i me n t o d o v ó c a b u 1 á r i o a o 1 o n g o d a e vo 1 u ç ã o i n di vi d u aI, 

analisando as formas mais comuns de expressão da criança, 

nas diversas faixas etárias, nelas verificando a ocorren

cia de vocábulos das diferentes blassés· gramaticais. 

Diz a autora que "0 vocabulário ativo de uma criança de 

doze a quinze meses nao passa~ em regra~ de uma dúzia de 

palavras~ por maior empenho que se tome em torná-o abun 

dante. Menor convivência com adultos retarda de três a 

quatro meses o aparecimento dos primeiros vocábulos".4 Es 

te aspecto do nível de' maturação e da sua associação com 

o vocabulário fica ainda mais claro quando diz: 

"ao finalizar o segundo ano" nossas observa 

ções mediram sessenta palavras diferentes~ o 

que está de acordo com as cinquenta dadas c~ 

mo padrão para essa idade~ pelo Prof. Gesell~ 

da Universidade de Yale. O vocabulário cres 

ce depois muito rapidamente nas proximidades 

da idade escolar. Enquanto a criança de vin 

te e três meses não dispõe de mais de sessen

ta palavras ~ na idade de seis anos pass a a u 

tilizar mais de oitocentas. Se porém anota~ 

mos as flexões de gênero~ número e grau~ o t~ 

tal subirá a mais de mil e trezentos vocábu

los". 5 

Para resumir tais dados transcrevemos 

seus quadros de 'frequências. 

um de 

QUADRO I - Número de palavras diferentes, e suas flexões nas idades de 
12 a 83 meses 

Especi fi cação 12-23 

Palavras 60 
Palavras e flexões 

Idade em meses 
24-35 36-47 48-59 60-71 

269 
397 

360 
567 

440. 
694 

602 
1005 

72-83 

835 
1319 

Fonte: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro. 1 
0146-53, jul. 1944. p. 48 
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f: interessante observar também o quadro segui~ 

te em que as frequências se distribuem pelas :: diferentes 

c:lasses gramaticais. 

QUADRO 11 - Frequência porcentual das palavras segundo 
gramati cais por faixa etária 

classes 

Classes de palavras 12-23 24-35 36-47 48-59 60-71 72-83 

substantivos 59 44 42 44 45 43 
adjeti vos 9 13 13 12 14 20 
pronomes 6 6 4 7 5 
verbos 30 24 24 24 22 20 
advérbios 2 8 10 11 9 8 
conj unções e preposições 5 5 5 3 4 

Fonte: Revista Brasileira da Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro, 
l( 1) : 46 - 5 3 , jul, 1944, p. 50. 

Note-se a predominância ·dos substantivos em t;::. 

das as idades, o aumento do uso de adjetivos à medida que a idade 

cresce e a diminuição dos verbos com a progressao dos ooos. 

Heloisa Marinho examinou ainda a evolução dos 

tempos, modos e pessoas dos ver.bos a proporção que a cri

ança vai avançando em idade. 

Em 1945 veio a público outra extensa pesquisa 

desenvolvida sob os auspícios do Instituto Nacional de E~ 

tudos Pedagógicos. O trabalho ficou entregue à chefia 

do Prof. Manuel Marques de Carvalho e se intitulava "O vo 

cabuZário mais frequente na Zeitura comum do aduZto". Se 

gundo relatório apresentado pelo ProL Lourenço Filho, Di 

retor do INEP, tal pesquisa teve por objetivos~' 

"a) verificar a amplitude do vocabulário usu

al na linguagem escrita, em língua portu

guesa, no Brasil, 

b) verificar quais as palavras de uso mais 

frequente na leitura comum do adulto, 
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c) verificar a extensão do vocabulário funda

mental e, possivelmente. a de vocabulários 

especializados, no material de leitura co

mumente utilizado pelo adulto; 

d) verificar a frequincia das palavras, segu~ 

do as classes gramaticais; 

e) examinar outros pontos de imediato int~res 

se para o ensino da leitura e escrita".6 

o m~todo ampregado foi, segundo o mesmo rela-

t6rio, o "exame quantitativo". Para isto selecionou-se ma 

terial impresso variado (livros, revistas e jornais) de 

modo a "cobrir todos os assuntos de Lmteresse geral na lei 

tura, e em amostras tão extensas que ~ermitissem observa 

ção da variação normal da frequincia das palavras, numas 

e noutr~s dessas fontes"~7 

Depois de" cuidadoso estud~ foram selecionadas 

treze fontes para coleta de material. Sintetizando alguns 

dados, apresentamos o quadro abaixo, reunindo a fonte uti 

lizado, o número de palavras registradas e o número de p~ 

lavras diferentes encontradas em cada uma. 

QUADRO III - Fontes, número total de palavras e numero de "pal~ 
vras diferentes 

Fonte/autor 

Ibm Casmurro 
( M. de As si s ) 

Olhai os Urios do oampo 
(Erico Veríssimo) 

Através do Brasil 
(O. Bi1ac e M. Bonfim) 

Téanioa da pedagogia moderna 
(E. Backhenser) 

História do Brasil 
r Rocha- Pombo) ." 
His t6~a Sagrada 
(Co1eçao F.T.D.) 

Total de 
L' I 
palavras 

55.1Il21 

33.354 

22.758 

34.473 

37.126 

N9 de palavras 
diferentes 

.3.824 

3.501 

2.858 

3.887 

3.293 

3.669 



Fonte / autor 

Observador econômico e finance-iro 
(ano Vi, n. 61, 1941) 

Revista da Academia Brasi leira de 
Letras (jul./dez. 1940) 

Vida Doméstica 
(Fev. 1941) 

Correio da Manhã 
(Jornal diário - Rio de Janeiro, 
23 abro 1941) 

Correio do Povo 
(Jornal diário - Porto IUegre. 
27 abro 1941) 

Diário da Manhã 
(Jornal diário. Recife, 27 de 
abro 1941) 

Diário Oficial do Governo da União 
(edição de 22/4/41) 

TOTAL DE PALAVRAS 

Total de 
pala'dl'as 

27.0$1 

39.42'4· 

36.1U1D3 

24.64i8 

31.14:8 

22.0-l!O 

29 .1DmJ 

428.251 

40 

N9 de palavras 
di ferentes 

3.546 

3.640 

5.853 . 

3.535 

3.762 

3.551 

1.820 

13.826 

Fonte: Revista Brasileira de Estudos.Pedagógicos. Rio de Janeiro, 
4( 10) :64-132, abro 1945. 

Foram computadas apenas 252 palavras comuns 

as treze obras pesquisadas. Concluiram ainda os pesquis~ 

dores que "em cerca de metade do total das palavras dife

rentes, que foi como se viu de 13.826, cada uma delas so 

se apresentou uma ~nica ve2~ em todo o material analisado. 

C o n c 1 u i u - se, p o r t a n to, que o vo c a b u 1 á ri o ú til, m a i s c o m u -

mente empregado na linguagem escrita, ~ode ser estimado 

em cerca de sete mil palavras".8 

Estudo bem mais recente, publicado em 1979, 

e o do Prof. Sebastião Votre, da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, que fez uma "an~lise s6cio-linguística do 

discurso infantil". Seu objetivo principal foi: levantar 

dados da "fala espontãnea" das crianças, que pudessem ser 

vir de base para "adequação do discurso dos materiais di

d~ticos ~s características sócio-linguísticas da cliente-
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o autor lembra que "a an~lise socio11nguística ad 

qui r e r e 1 e v â n c i a e d u c a ci o n a 1 q u a n dos e U 5 r e sul t a dos p o d 8 m 

ser utilizados no processo pedagógico, especialmente qua~ 

doh~ consciªncia da falta·de representatividade lingúi~ 

tica nos materiais de ensino".} o 

o levantamento foi feito em cento e trinta e 

uma entrevistas com crianças de seis a onze anos, residen 

do Ri o de Janeiro. tes nas várias regiões do Município 

Esclarece o autor que os informantes deveriam estar in-

gressando na la. série em 1978 e não podiam ser alunos r!:: 

petentes. As entrevis~as foram feitas utilizando-se gr~ 

vador, tendo havido o cuidado de preparar uma lista de t!:: 

mas do universo infantil, segundo o demonstrar~ um estudo 

piloto. Tais temas diziam respeito ~ "vida familiar, es-

col"a, brinquedos, alimentação, segurança, festas, animais 

de estimação, etc., no propósito de abranger a mais ampla 

gama de interesses da criança".}} 

A metodologia usada, como base 

consistiu no levantamento dos voc~bulos, por 

do trabalho, 

classes de 

palavras, observando-s8 sua ocorrªncia bem como o n ume ro 

de palavras diferentes de cada classe; Para melhor ilus 

tr~-lo transcrevemos o quadro a seguir. 

QUADRO IV - Frequência de voc~bulos segundo classes, número de 
ocorrªncias e número de casos diferentes 

Classe 
N9 de Total de % de ocorrência 

ocorrências itens lexicais da classe 

Verbo 5.188 58 25,00 
Advé~bio 3.710 28 17,90 
Subs tan ti vo 3.134 111 15,12 
Pronome 2.987 33 14,40 
Preposição 2.100 21 10,14 
Artigo 1.839 6 8,88 
Conjunção 1.242 9 6,00 
Adjeti vo 268 16 1, 30 
Numeral 253 11 1. 23 

TOTAL 20.721 293 100,00 

Fonte: Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos. Brasília,62(143): 
281-290, jan./abr.1979. 
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Estudos deste tipo, em ingTIês, encontram-se em 

maior escala e s~o feitos PQr diversos autores. 

J~ em 1925, E. Horn, perce~endo que a contagem 

de palavras usadas e compreendidas por I!:rianças, seria de 

grande utilidade para a preparaç~o de ~aterial educativo, 

elaborou uma lista a que denominou "P~iavras mais comuns 

no vocabul&rio falado de crianças ati .eis anos de idade". 

Um ano depois, o mesmo autor publicou o que designou "Voc~ 

bul&rioB&iiico: dez mil palavras mais eomumente usadas na es 

cri ta". Esta lista teve origem numa wntagem de cerca de 

cinco milhões de palavras usuais, encmntradas em correspo~ 

dência pessoal e comercial. 12 

Em contagem mais restrita J E. A. Oavis, da Uni -
versidade de Minnesota, apresentou, eu 1937, uma lista das 

cento e setenta e cinco palavras mais comuns, colhidas em 

entrevistas n~o formais com quatrocentas e trinta e seis 

crianças cujas idades iam de cinco a daz anos. Tal estudo 

serviu também de elemento para elaborffção de material did~ 

tico. 13 

Em 1938, Irving Lorge concluiu uma contagem i

niciada anos antes (1927), que abrangeu cerca de quatro mi 

lhões e meio de palavras, colhidas em cinco revistas dife-

rentes. Observou que cerca de um quarto deste total era 

constituído por apenas doze palavras (entre as quais, e, p~ 

ra, em, ele, que, eu, era), que apareceram um milh~o cento 

e quarenta e três mil duzentas e vinte vezes. 

Ainda em 1398, ThorcrafR~- e Lorge levariam a 

termo uma pesquisa de vocabulário, 

tada diz respeito n~o simplesmente 

onde a frequência comp~ 

a paI avras em si; mas 

aos diferentes significados que apresentam. A este estudo 

deram o nome de "Contagem semântica de palavras em ing}~8/'.I" 
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Trabalho' cl~ssico em termo~ de vocabul~rio u 

sual e o "The Teachers word book of 30f)OO words"~ elabor~ 

do: em 1944 por Thorndike e Lorge após llmngo levantamento. 

E s tal i s ta, uma. das m a i s e x t e n s as, o r igi n o u - s e deu m a c o n 

tagem que abrangeu cerca de vinte milhmes de palavras u -

suais, colhidas em diversas fontes: t3Í"lDlia, cl~ssicos da 

1 í n g u a i n g 1 e s a ,li v r o s e s c o 1 a r e s. 1 i t e 'Ta t u r a i n f a n til. P r ~ 
1 5 vaso jornais e correspondências. 

Outra relaç~o de palavras, desta vez baseada 

em cerca de seis milhões de voc~bulos Jl.Jsuais. encontrados 

em composições de crianças. foi elabor:i1lda, em 1945. por 

H. O. Rinsland e publicada em New York .. 16 

Tamb~m.na ~rea do vocabu1~rrio infantil ~ o es 

tudo de H. A. Murphy., publicado em 19:1i7, onde· se anali -

sou a f a 1 a e s p o n t â n e a d e c r i a n ç as d a 8$ c o 1 a p r i m ~ r i a. 1 7 

E m 19.6 6. O. H o w e s e 1 a b o r a r.D. a uma 1 i s t a de p a -

lavras apos ter colhido cerca de duzemttos e cinquenta mil 

vocábulos em entrevistas com adultos. 

~Já no ano sep,uinte, surglr1.a ,11mBl relaç-ão~ que teve ori 

gem num levantamento de u~ milhâo de ~alavras usuais ex -

traídas de escritores modernos da lín;gua inglesa. A pe~ 

quisa foi desenvolvida por H. Kuêera E W. W. Francis e p~ 

b li cad a sob o tí tu lo "Comp ut ati ona ~ Q!R)a ~ysis of .present-day 

~~~~ióan English". 18 

Na língua francesa encont~amos tamb~m estudos 

desta natureza. Citaremos alguns mai$ recentes como o de 

E. Evrlard. "Fréquence des mO,ts et vOcqWu~aire de base" ,de 

1963. A. Gui11and publicou em 1970 o "Frequency dictiona:t'y 

of french words" e em 1973, A. Lyne BlIlresentaria um trab~ 

lho sobre lista de frequências de palãtvras:"mL'tlaborat,ion 

des listes de fréquence. A ~a recherche d'une soZution aux 

prob lemes d' affe ctation des mots-occ"u."prences " dans ~es 

c~asses des mote". 19 
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3.1-3 - Estudo do total de ocorrências e de tipo difere:!:.. 

tes de paZavras 

OutI"aS pesquisas de vocabul~rio visam ~ rela 

çao entre o numero de voc~bulos diferentes de uma classe 

(tipos) e o total de palavras desta classe (total de ocor 

rências), em determinada amostra de linguagem. E: observa 

ção de Osgood que, se for constante a extensão das 

tras de vocabul~rio colhidas em v~rios indivíduos. 

amos 

esta 

razão (tipo/total de ocorrências) pode proporcionar umín 

d i c e d a f 1 e x i b i 1 i da de (o u d a v a r i a b i 1 i d a de) das u a 11 n g u~ 

gem. 20 

E: desta natureza o estudo feito por I\J. R. 

French, C. W. Carter e W. Koenig, em 1930, tendo como a

mostras os registros feitos em conversas telefônicas. O 

quadro abaixo resume alguns dados colhidos por eles. 

QUADRO V - Frequências de voc~bulos segundo classes gramaticais 

Classes 

Subs tanti vos 

Adjeti vos 

Verbos 

Verbos auxiliares 

Preposições e conjunções 

Pronomes 

Artigos 

Total 

Número de Palavras 

Total de 
o co rrên ci as 

11.660 

9.880 

12.550 

9.450 

12.400 

17.900 

5.550 

79.390 

. Tipos 
di ferentes 

1. 029 

634 

456 

37 

36 

45 

3 

2.24d 

Razão 
tipo/total 

0,086 

0,064 

0,036 

0,0039 

0,0029 

0,0025 

0,00054 

0,028 

fonte: MILLER, G. Language and cammunication. Nova York, McGraw 
HilL 1951. p. 94. 

Conforme parecer de G. Mi11er. ao discutir ffi 

resultados acima. fIOS artigos, preposições, conjunções, pro 

nomes e verbos auxi liares determinam a forma geral das sen 
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tenças~ enquanto que os substantivos~ adjetivos~ advérbios 

e verbos contribuem para seu conteúdo. Estas diferentes 

"formas" repetem-se mais frequentemente do que os "conteú 

dos" diferentes e desta forma as partes menores do discur 

so compõem a maior parte da fala. A linguagem é baseada 

numa esJ;rutura com um número re lativamente pequeno de PE. 

lavras diferentes~ organizadas em muitos modelos~ que of~ 

recem suporte às mais variadas palavras que servem de ve{ 

culo à maioria das informações". 21 

Uma análise bastante extensa deste tipo de r~ 

lação foi desenvolvida. por J. W. Chotlos, em 1944. Colheu 

ele amostras de três mil palavras em escritos espontâneos 

de mil pessoas de oito a dezoito anos. A eles pediu-se a 

penas que escrevessem sobre o que quisessem, dando asas a 

imaginação. Do conjunto o autor selecionou uma amostra 

de cento e oito indivíduos, a fim de proceder a uma análi 

se fatorial, que lhe permitisse "determinar a variância a 

tribuível a OI, idade, lugar de origem (cidade, vila, cam 

po~ e sexo".22 

Num primeiro momento estudou a relação entre 

palavras diferentes e total de palavras empregadas, encon 

t r a n do que "a d i ver s i da d e da I i n g u a g e rm e s c ri t a c re s cia c o m 

o OI e idade, mas parecia independente do lugar de origem 

e sexo". 

Ni,lm segundo passo da análise a preocupaçao pa~ 

sou a ser o estudo da relação Tipo/total de ocorrências, 

mas agora levando em conta as diferentes classes Csubstan 

tivos, adjetivos, verbos e a~v~rbios). Foi observado, en 

tão, que "as frequências de substantivos e adjetivos. au 

mentavam com o OI e idade, e que um uso de~proporcional de 

verbos caracterizava baixo OI bem como crianças mais no-

vaso Em outras palavras, a linguagem. nos indivíduos mais 

velhos e mais inteligentes al~m de ser mais diversificada 

e, também, mais refinada e discriminativa" .24 

Outras observações de Chotlos diziam respeito 

a relação entre o número de palavras diferentes usadas e 
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o tamanho do texto. Concluiu que o numero de palavras di 

f~rentes crescia como nfunç~o negativamente 

tamanho da amostra n . 

acelerada do 

Em outras palavras na cada vez que o texto au 

menta de tamanho. o número de palavras novas acrescenta 

das vai sendo progressivamente menor; teoricamente. atin-

ge o valor zero quando o vocabulário 

tado n • 25 

da matéria for esg~ 

3.1.4 - Estudo da relaç~o adjetivo-verba~ na linguagem 

Charles Osgood. em obra de 1968. descreveu pe~ 

quisas que envolviam n~o apenas a contagem de palavras e 

sua dificuldade indicada por sua frequência relativa. mas 

também relacionavam o uso de certos tipos de palavras com 

outras variáveis. 

Data de 1925 um trabalho do alemão A. Buseman 

em que analisou a linguagem espontânea de crianças. veri-

ficando a frequência relativa do que denominou ndescrições 

qualitativas n (expressas por adjetivos. substantivos epa.!:: 

ticipios) e nexpressões ativas n (indicadas pelos verbos. 

à exceção dos auxiliares). Seu intuito era obter o que 

chamou "quociente de ação n (ação/descrição). Concluiu que 

esta razão variava segundo mudanças no desenvolvimento e 

mocional da criança. 26 

Tal procedimento iria servir de base para um 

novo tipo de estudo da linguagem. Desta forma. em 1940. 

o. P. Boder publicaria um trabalho em que estudava a de 

pendência da razão adjetivo/verbo do conteúdo da lingua-

gem escrita. A esta razão denomirrou "Quociente adjetivo-

verbo" (Oav). calculando-o pelo número de adjetivos em c~ 

da cem verbos (adjetivo/verbos x 100). O estudo foi fei 

to tomando amostras de trezentas a trezentas e cinquenta 

palavras. colhidas em diferentes fontes. O·s re sul ta dos en 

contrados indicaram que "o caráter descritivo. em textos 

escritos é mais baixo nos dramas (teatro) (Qav=l1.2). algo mais 

elevado nos textos legais (Qav=201. ainda mais alto nos escritos de 
ficção (Qav=35.2) e bem superior em escritos científicos(Qav=75.5J. 
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A diferença entre drama e ficção refletF., provavelmente, o 

maior conteGdo de açao, no primeiro, ben como a substitui

ção de descrições adjetivas pelos cenários e gestos. Embo

ra a precisão dos textos legais seja obtida, principalmen

te, pela escolha de verbos, na ciência Ela é conseguida, 

sobretudo, pela escolha de adjetivos qualificativos».27 

3.1. 5 - Vocabulário especIfico de autores 

Outro tipo de estudo diz re5peito ao vocabulá

rio encontrado ~a produção literária de determinados auto-

res. 

Eis alguns exemplos em língMa portuguesa. 

Pedro Pinto, em 1924, publicava "A margem dos 

Lus{adas: alguns nomes geográficos". N~ste mesmo ano, ain 

da Pedro Pinto, juntamente com Afranio Peixoto apresenta -

ra~ o "Dicionário e gramática de Os Lusiadas". O estudo 

assinalou que o vocabulário da obra era de 5000 palavras. 

Observava, na época o Acadêmico José J. Medeiros e Albu -

querque ser êle um vocabulário pobre se comparado ao da si 
blia (10.000) ou ao da obra de Shakespeitre (15.000) .28 

Foi igualmente Pedro Pinto ~ue, em 1930, elab~ 

rou vocabulário e notas lexiológicas de Os Sertões~ de Eu 

clides da Cunha. 29 

Os trabalhos de Machado de Assis foram bbjeto 

de estudo por parte de Francisco Pati, ~ue em 1958, publi 

cou o "Dicionário de Machado de Assis".30 

Outro estudioso a apresentmr estudo sobre a 

obra de Camões foi Júlio Nogueira, qUE em 1960 editou o 

"Di cionário e gramáti ca de Os Lus{ adas m• 3 1 

Jorge Amado teve seus per3>onagens compilados. e 



estudados, na obra de Paulo Tavares, "Criaturas 

Amado"~ pUblicado em 1969. 32 
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de Jorge 

Em 1976, Moema Olival apresentou estudo da 

obra de Bernardo E1is, onde também examinou o vocabulá

rio empregado. 33 

o vocabulário selecionado e erudito de Xavier 

Marques foi objeto de estudo por parte de David Sa11es,em 

1977. 34 

Estudo particularmente interessante é o de Va 

1entin Paz-Andrade sobre a obra de Guimarães Rosa. Neste 

trabalho, de 1978, o autor registrou lucuções e frases de 

cunho galego, na obra do escritor brasileiro. 35 

Em outros idiomas, tais investigações s ao 

também muito encontradas. Assim por exemplo: 

A obra de Pierre Cornei11e foi estudada por 

Charles Muller em 1964 ("Essai de statistique Jexi cale: 

L'Illu;;ion comiquc de Corneille"); N. Mussa pesquisou,em 

1972, o vocabulário de ~Figaro~ ae vOdabulaire de Figaro 

dans le mariage"); e W. Martin, em 1973 analisou aspectos 

quantitativos do vocabulário de um poema holandês (::~' Some 

quantitative vocabula:I't1/aspects of a Dutch poem"). 

Em 1976, L. Hantrais publicaria um estudo de 

vocabulário de G~orge Brassens (Le vocabulaire de George 

Brassens: une étude statistique et stylistique; concordan 

ce et index des rimes"). 

Dos autores da antiguidade, destacamos Jeve -

na1, cuja obra foi estudada por M. Oubrocard, em 1976 
3; 

("JuvenaZ~ Satires~ Index verborum. Releve's statist'Íi.que..g/l) 

Esta rápida resenha serve para sugerir o inte 

resse pelas pesquisas 1exic~is sobre escritores. 



48 

3.1.6 - Estudos de âmbito ainda mais ~estrito 

Em termos de vocabulário l!1,arece oportuno citar 

um trabalho de 1973, de autoria de T. K. Landauer, do Be 11 

Laboratories e de L. A. Stréeter, do lTeachers College. 

Comparam eles as diferenças estruturais entre palavras co 

muns e palavras raras, verificando em que elas se distin

guem além da frequência de uso. Os 8~tores chegaram a aI 

gumas conclusões interessantes: 

a) as palavras comuns diferem das raras pelo 

fato de que as comuns são mais pare ci das 

com outras comuns do CjIUiB as raras o são com 

outras raras; 

b) palavras comuns e palavras raras diferem na 

composição fonêmica e grafêmical 

c) palavras de uma sílab.e, contendo 

picos de palavras comuns são de 

fone mas tí 

mais fá-

cil compreensão do que aquelas que possuem 

fonema; típicos ~e palavras raras. 3 ? 

Encontram-se também estudos relativos à ocor

rência de determinadas categorias lexicais na linguagem 

usual. E deste teor a recente pesquisa de Katherine Nel

son, da Universidade de Vale, em 1976. Foi analisada a 

f a 1 a e s p o n t â n e a d e v i n t e e q u a t r o c r i a n ç as n a i da d e de v i n 

te e quatro a trinta meses, sendo examinados os diferen -

tes usos de adjetivos. Observou a autora que tais modifi 

cadóres são usados nos seguintes casos: 

"a) comentário sobre estados transitórios de 

objetos, por meio de um verbo de 

ou de um adjetivo como predicativol 

b) distinção entre vários objetos de 

com tamanho e cor; 

,estádo 

acordo 

c) classificação de objetos segundo posse ou 

utilizaçãol 
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d) "classificação cruzada"" pela combinação de 

um de um conceito com o.utro para formar um 

novo conceito, que engb:ba os dois. (exem

plo: Natal e .árvore ori;g[nando árvore de 

NatalJ Christmas + tree Christmas tree). 

Mesmo nos primeiros estági.IDS da fala a crian

ça usa a primeira função e muito cedo fficrescenta a quar -

ta. Juntas estas funções permitem que a criança expresse 

produtivamente o complexo crescimento 'IDS seus conceitos".,38 

3.1.7 - Apreoiação geral dos estudos ~tados~ de vooabulá 

rio 

Do exposto, em geral, pode-se depieender que 

o estudo da linguagem, através do voca:IDl!Ilário usado, foi 

e continua a ser objeto de longa série de pesquisas e que 

estas, por sua nàtureza, requerem atuaDização constante. 

Isto porque é provável que, como obsezwou Thorndike ao a

presentar 'seu extenso trabalho em 1944" certas palavras ve 

nham a adquirir maior import~ncia com ~ passar do tempo 

(tais como alguns termos científicos, ttacnológicos ou mes 

m o e r u di tos) e n q LI a n t o que o u t r a s c o me OlBm a s e r r e 1 e g a das 

a segundo plano, em face de modificaçlÍH:s sociais e cultu

ra:ls. 39 

Convém também notar que os métodos estatísti 

cos vem sendo utilizados em maior escaDa nos estudos lin 

guísticos, possibilitando o desenvolvimento de modelos 

que permitem resultados mais acurados. 

Osgood, em 1968, comentanmo a gama variada 

de aspectos abrangidoé por tais pesqu~5as, afirmou que, 

apesar das lacunas existentes, o estu~b do comportamento 

verbal já avançou bons passos. Ressalltou ainda, a impoE 

t~ncia do uso de métodos quantitativoE nesses estudos ao 
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declarar que uma das melhores contribuiç5es "desta ciin -

cia (do comportamento verbal)~ ainda na infância~ é a re 

lativa faci lidadeo com que os seus dados podem ser expres

sos em quantidades e sujeitos à análise estat{stica. Isto 

é vâlido~ por certo~ em relação aos produtos da comunica

ção (mensagens) e geralmente válido em relação às capaci

dades instrumentais e de receptividade~ por via das quais 

estes produtos são codificados e decodificados". 40 

Em 1969, Roman Jakobson diria que a teoria da 

comunicação situa-se num campo bastante complexo, como e 

o estudo do fluxo da linguagem. Contudo, ressaltaria êle, 

lia análise Zin~í.sticaconseguiu dividir o dis curs o oral 

numa série finita de unidades elementares de informação. 

Es tas unidades des con tí.nuas finais ~ os chamados traços di~ 

° t{nt:iv~s acham-se agrupados em feixes denominados fonemas 

que por sua vez se encadeiam em sequincias. Destarte a 

forma~ na linguagem~ tem uma estrutura claramente granu -

lar e é suscet{ve l Ode descrição quantitativa". 41 

Charles Muller, da Universidade de Strasbour~ 

afirmaria, em 1977, a resppito do uso da estatística no as 

tudo da linguagem, que ela "aborda a q'uantificação dos f E.. 
tos lexicais~ que revelam estruturas e mecanismos pró

prios; e la conduz à definição de {ndices e de mode Zos des 

conhecidos da estat{stica geral~ à pesquisa de leis das 

.quais não se encontram 'exemplos nos demais dom{nios da es 

tat{stica. t isto que~ dentro da estat{stica lingu{stic~ 

assegura à estatlstica lexical uma g~ande autonomia".42 

Entenda-se por "estatística lexical" aquela parte da est~ 

tística linguística que "estuda, ~uantitativamente, as p~ 

lavras, num texto", conforme definiçio do autor. 

Reiterando a validade da aplicação destes me

todos, Muller diria, ainda, que "para quem souber combi -

nar a pesquisa teórica com o experimento rigoroso~ a esta 

tí.stica lexical se apresenta como uma via amplamente aber 

ta". 4 3 
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Embora com restrições ao LWSO da estatística 

em toda a extensão do estudo da língua .. Yehoshua Bar-HilleJ, 

doutorado pela Universidade Hebraica dE Jerusalém e mem-

b r o d a A c a de m i a I r a e 1 e n s e d e A r t e s e C:Lê n c i as, e m t r a b a -

lho publicado em 1978, reconhecer-lha-ia o valor e utili

da de. O i z e 1 e que "a e s ta t -{ s t i c a se a:p li c a ~ e s s e n ci a l me?:!:.. 

te~ à palavra e não à l-{ngua~ se bem q~ a possibilidade 

de aplicar os métodos estat-{sticos complexos confere~ in 

contestavelmente~ ao estudo da palavra um respeito muito 

merecido". 44 

3.2 - Os testes padronizados: uma formélJ especial de medi

da de vocabulário 

O e s d e o i n í c i o dos é c u 1 o a::s b a t a r i as de t e s te s 

de inteligência vêm dando atenção espetial ao vocabulário, 

tanto nos testes individuais quanto nD:$ coletivos, seja 

nas provas escritas seja nas práticas, entre adultos e 

crianças, nos testes de grande amplitulll3 e naqueles mais 

restritos, nos de medida geral de. intenigência e nos de 

capacidade específica~ 

Habitualmente'pedem aos ex~inandos que indi

quem o significado, por meio de sinôni,n"o ou antônimo de 

palavras tiradas, como amostra, da pop~lação-alvo, que e 

a sua linguagem. Menos frequentemente aparecem questões 

em que se lhes peça para completarem f~ases. o teste de 

Stanford-Binet, por exemplo, em sua ve~ão de 1937, exami 

na quarenta e cinco palavras dispostas em nível crescente 

de dificuldade, enquanto que o teste dE! Wesch~er apresen

ta uma lista de quarenta e duas palavras, semelhantemente 

graduadas. A quantidade de palavras, ODrretamente entendi 

das, é c o n s i d e r a d a u m ti P o de í n d i c e em· c o n h e c i me n t o de 

vocabulário. Cabe salientar a observ~ão de Lindquist 45 

quanto ao problema sério que constitui a escolha das pal~ 

v r a s a i n c 1 u i r na 1 i s ta, ou s e j a, n ase 1 e ç ã o d a a mos t r a de 

vocábulos. Se esta não for representifltiva da popu1ação,.as 
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inferências que sobre ela se fizerem, evidentemente,serão 

t en den ci osas. 

Os testes padron~zados de vocabulário sao nu 

merosos. destacando-se entre os de uso mais disseminado as 

escalas de Binet e as de Wechsler. Outros porém poderiam 

ser citados, como a Bateria de nível múltiplo, de Lorge e 

Thorndike; o "Army AZpha" (utilizado na seleção de recru-

tas na Primeira Guerra Mundial e post~riormente adaptado 

para seleção de candidatos a empregos na indústria). Há 

ainda o Teste de Classificação Geral do Exército. o Teste 

de Qualificação das Forças Armadas (desenvolvido após a 

Segunda Guerra Mundial). O "College Entrance Examination 

Board". (uma das entidades encarregadas da seleção de can 

didatos ao ensino superior nos EE.UU.) utiliza muito o tes 

te de Aptidão Escolar (SAI). Outro exemplo seria o do Tes 

te Rápido de Palavras, muito utilizado no mesmo país. Usa 

do na seleção de nível intelectual. geral, compõe-se de cem 

que s t õ e s devo c a b u I á r i o (t i P o e s c o I h a - m ú 1 t i P 1 a). f u n da m e ~ 

tando-se tal aplicação, segundo A. Anastasi. na observa -

çao de que "os testes gerais de inteligincia têm correla

çao bastante elevada com os testes de vocabu1ário".46 

Outros mais poderiam ser 'citados, porem para 

fins deste trabalho consideramos suficiente.Ocúpar-nos-emos 

mais de perto com os trabalhos de Binet e Wechsler e com 

os estudos de Thurstone 

ci a. 

sobre os "fatores" da inteligên-

3.2.1 - As escaZas de Bine~ 

Binet. juntamente com Simon, foi o primeiro a 

elaborar uma escala de nível mental destinada a obter um 

índice de inteligência geral. O conjunto d~ testes elabo 

rados em 1905 tinha por objetivo verificar a capacidade de 

crianças poderem acompanhar ou não o ensino numa escola 

comum. tendo em vista o grande insucesso escolar que vi 
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g a r do Q I d e r a z a o , de s e n vo 1 v i do P o r B.ti.n e t - S t e r n e que era 

calculado em função da idade mental e ftdade cronológica da 

criança) • 

3.2.2 --AR AAoalaA de UqohsZer 

Em 1939 apareceu a primeir~ versao do teste de 

inteligência de Wechsler, inicialmente destinado a adultos 

(conhecido por W-B ou Wechsler-Bellevue. ligando-o ao nome 

do hospital em que o autor trabalhava 1!'.él época). Dez anos 

após, surgiu a Escala Wechsler de Intelligência para Crian

ças (W:J;'SC) e mais tarde, em 1955, umalEscala aperfeiçoada 

que se denominou Escala Wechsler de In~elig~ncia para Adul 

tos (WAIS). 

A preocupaçao inicial de W.schsler em :jelaborar 

um teste para adultos se prendia ao fa±o de os testes de 

intelig~ncia serem destinados, até entro, principalmente pa 

ra.crian~as. Wechsler elaborou uma bétteria com duas par -

tes, uma predominantemente verbal' e a 3llJtra prática. En

tre os 5eis testes verbais situou-se o de vocabulário, em 

que o examinando precisava explicar o $entido de palavras 

apresentadas em ordem crescente de dif1i.culdade. A bateria 

completa compôs-se de onze testes, sen~ seis de 

verbal e cinco de execução (práticos). Assim: 

- Informação geral 

- Compreensão geral 

- Raciocínio aritmético 

- Memória para r~petir números 

- Semelhanças 

- Vocabulário 

- Símbolos literais edígitos 

- Desenho de blocos 

- Completamento de figuras 

- Disposição de figuras 

- Reunião de objeto 

caráter 
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Em sua escala para crianç~s, a bateria cornp~ 

nha-se de dez testes, cinco verbais e cinco de execuçao e 

se destinava a uma faixa et~ria dos cinco aos dezesseis 

anos. A estrutura da escala é pratic~mente a mesma, com 

a retirada apenas do teste de memória. 49 

3.2.3 - O es tu.do fatorial de Thurstone" 

podia ser 

Partindo da hipótese de q1Jl9 a inteligência nao 

""medida de forma geral, COilhO havia proposto 8i 

net, Thurstone levou ~ cabo uma sucessio de experimentos 

fatoriais,50 atrav~~ dos quais identificou diferentes fa

tores de capacidade mental, que denominou "Primary Mental 

Abilities". Segundo a hipótese do autor, entre tais fato 

res dever-se-ia encontrar um fator verbal. A an~lise mos 

trou a exist~ncia n~o de apenas um mas de dois fatores ver 

bais: compreensao verbal "e flu~ncia verbal. Seriam estes 

dois aspectos da inteligência geral ligados de perto à li~ 

guagem:a habilidade de perceber os significados das paI!: 

vras e a habilidade de citar, com facilidade, uma suces -

sao de palavras diferentes. Ámbos aspectos relacionam-se 

com o vocabul~rio do indivíduo. 

3.3 - O estudo do voaabulário aomo fonte de previsão de 

resultados aaadêmiaos 

Qual a relação entre o desempenho num teste de 

vocabulário e algumas aptidões do estudante ou entre aqu~ 

le e o seu desempenho acad~mico? 

Diferentes autores, através de'~cuidadosas pe~ 

quisas, mostraram que o vocabulário se constitui num ins 

trumen.o hábil, capaz de fornecer elementos preditivos de 

sucessos e dificuldades escolares. 

As considerações a seguir enfocarão estes po~ 
tos. 
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nha sendo observado. Criaram-se assim os primeiros testes 

para medir inteligência. "Disting8iam-se eles das de mai s 

provas psicológicas por não solicitarem, apenas :lrespostas 

sensoriais, motoras, de memária ou de rrapidez de reaçao. 

Em seu lugar propunham tarefas semelhffi~tes as da vida diá

ria. A hipótese era a de que, tendo t(l!)das as crianças i

gual oportunidade de aprender a enfremtr~-las no seu ambie~ 

te imediato, as mais capazes melhor se desincumbiriam de

las. Pediam-lhes para reproduzir gesto's, comparar linhas 

de tamanhos distintos, repetir frases. definir objetos fa 

miliares, etc, enfim, submetiam-nas a situaç5es problemáti 

cas parecidas ~s do dia-a-dia a fim ds verificar como rea 

giam".1t7 

A partir dos resultados ontidos, os autores fo 

ram reordenando as quest6es segundo o grau de dificuldade 

revelado.nas respostas obtidas. "Organizando assim a pri~ 

meira escala de nível mental, atribuiram a cada idade seis 

que s t õ esq u e o c o m um d. a s c r i a n ç a s da q 1lI'8 1 a f a i x a e t á ri a (ce r 

ca de 60%) conseguira acertar. ·Estabeleceram deste 

uma relação bem definida entre idade cronológica e 

modo 

idade 

mental. Dela, mais tarde, iria derivar o chamado quocien

te intelectual (QI), proposto por Stern".1t8 

Já em 1911 os próprios Binet e Simon apresent~ 

ram uma revisão de sua escala, que foi traduzida e aceita 

em diferentes países. Diversas outras versoes e re~is5es 

da Escala de Binet sucederam-se. Em ]916, 'Terman (da 

Stanford University) apresentou uma revisão da escala que 

ficou conhecida como Stanford-Binet e em 1937 a revisão de 

Terman-.Merril passou a ser a mais divlI.J!lgada entre os psicó 

lagos, sendo ainda hoje usada. Em 19~2 novo estudo é fei

to, desta vez por Mc Nemar, que examinou a estrutura fato

rial da bateria de testes. Recentemente, em 1960, foi fei 

ta mais uma revisão desta escala, onde, além da atualiza -

çao de várias questões, introduziu-se o QI de desvio, base 

ado numa escala de média 100 e de desvio padrão 15 (em lu 
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3.3.1 - Correlação entre vooabulário e inteligênoia 

No estudo fatorial que fez da bateria de Binet, 

Mc Nemar 51 ressaltou a val~dade do teste de vocabulário, 

fazendo notar que seus escores apresentavam os maiores coe 

ficientes de correlação bisserial com o escore total do 

teste, a indicar que as questões de vocabulário são alta

mente relacionadas com o índice de inteligência geral;tal 

como é medido pelo teste. Da mesma forma, quando se cor-

relacionou o número de palavras com a idade mental, ob

servou coeficientes p~arsonianos que variaram de 0,71, 

0,83, 0,86 e 0,83 respectivamente para as idades de 

oito, onze, quatorze e dezoito anos, a refletir alta rela 

ção entre domínio de vocabulário e idade mental. Tais va 

lores foram obtidos em amostras de mais de duzentos exami 

nandos nas idades de oito, onze e quatorze anos e de cen 

to e um-indivíduos de dezoito anos.· Nestas amostras bas

taria um r=O,13, no primeiro caso e um r=O,26, no segund~ 

a fim de ser signific~tivo para a :0,01. Estes resulta -

dos sugerem que o teste de voc~bulário, por si s6, ofere-

ce um índice de inteligência geral. Não que ele deva ser 

usado, isoladamente, como medida de inteligência, mas, se 

g~ndo salientou Mc Nemar, "pode haver circunstãncias em 

que ele represente indicador melhor que outros testes".52 

D mesmo ponto de vista foi expresso por David 

Wechsler, segundo o qual, "contrariamente à opinião geral, 

a extensão do vocabulário de um homem não e somente um ín 

dice de seus conhecimentos, mas também uma medida excelen 

te da sua inteligência geral".53 E explica mais adiante: 

a vantagem da utilização do vocabulário "como medida de 

inteligência, parece prender-se ao fato de que o numero 

de palavras dominado por alguém está, simultaneamente, cor 

relacionado à sua habilidade de aprender, ap seu cabedal 

de informações verbais e à sua ordenaça~,da idéias".5~ 

Walter Kolesnik, em 1963, analisaria a associa 
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çao entre vocabulário e inteligência, relacionando-a -a 

formaç~o de conceitos de um individuo. "Os conceitos", 

dizia ele,'i'são expressos, ordinariamente, em palavras ou 

frases. A linguagem, porta~to, é básica não so para pe~ 

sar como também para outras formas de aprendizagem". E 

concluiria afirmando que "sendo o vocabulário o meio p~ 

lo qual os conceitos são verbalizados, a extensão do vo

cabulário de um indiv{duo é considerada um bom {ndice de 

sua inteligência geral. Quanto mais.palavras ele conhe-

ce tanto mais conceitos, provavelmente, possui. Estará 

mais apto para raciocinar se tiver mais conceitos à sua 

disposição". 55 

A relação entre vocabulário e inteligência 

foi ainda assinalada por Gerd Mietzel (1976). Conforme 

·sua opinião, esta associação se verifica porque "como fi 

cou evidenciado nos experimentos de Thurstone, entre os 

sete fatores primários, que ele identificou, dois -sao 

verbais: compreensão verbal e fluência verbal. Na reali 

dade os testes de inteligência exigem, em alto grau, na 

sua maioria, o emprego de capacidades verbais".56 E is 

to ocorre, ainda segundo Mietzel, pois muitos fatos cul

turais só são comunicáveis pela palavra e assim, em mui 

tas circunstâncias, a habilidade verbal e valorizada co 

mo reflexo do desenvolvimento intelectual. 

3.3.2 ~ Correlação entre vocabulário e habilidade de lei 

tura 

A relação vocabulário~leitura também tem si 

do objeto de análise por diversos estudiosos. Alguns es 

tudos procuram relacionar a dificuldade de leitura com a 

frequência de palavras ou com certas características das 

mesmas. 

Assim, segundo B. A. Lively e S. L. Pressey, 

em sua obra "Método para medir a importância do vocabulá 
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Fio nos livros-texto"~ de 1923, a frequ~ncia relativa das 

palavras influencia a dificuldade de leitura. Trec ho s mn 

muitas palavras pouco comuns tendem a se tornar mais difí 

ceis. 57 

Por outro lado, conforme observou G. K. Zipf, 

em obra de 1935(Psicôbiologià da linguagem), as palavras 

mais frequentes, à medida em que a língua vai-se modifi -

cando. tendem a tornar-se mais curtas. Como por exemplo: 

automóvel passa a ser auto ou carro; televisão se trans -

forma simplesmente em TV; motocicleta em moto etc. Igual-
~ 

mente a medida em que 'certas palavras tornam-se mais fre-

quentes elas tendem a adquirir maior número de significa-

dOS.
58 Como exemplo citamos três palavras muito comuns em 

português. colhidas no Dicionário de Aurélio Buarque de Ho 

landa: 

Ser: apresenta vinte e. quatro significados (ou 

usos): dezessete como verbo e sete 

substantivo. 

casa: dezoito significados distintos 

como 

bom: vinte significados: dezessete como adje-

tivo. um como advérbio de 

(ria a bom rir). dois como 

:intensidade 

substantivo 

(os b~ns realizarão grandes feitos) e um 

como interjeição (exprimindo admiração ou 

aprovação). 

Anos após. em 1948. também assinalaria Rudol f 

Flesh que a extensão da palavra. em termos de sílabas ou 

de letras. está relacionada à dificuldade de leitura. Em 

1950. o mesmo autor verificaria que uma das característi

cas que tornam a leitura mais difícil é o seu graude ab~ 

tração. As palavras que correspondem a grandes abstrações 

têm muito peso na determinação da dificuldade de um 

cho. 59 ., 

tre-
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A compreensão de um texto parece ser. também. 

afetada pelo conhecimento do vocabulário específico. Ex 

periências nesta linha foram desenvolvidas por J.H.Shores. 

em .1953. onde foi observada· uma relação entre desempenho 

em ciências e vocabulário próprio da área. 60 

Kingsley. em 1957. igualmente chamava a atenção. 

Howards 

fazendo 

notar que a deficiência de conhecimento de vocabulário a

dequado em determinado campo de estudo age como empecilho 

à compreensão da literatura própria deste campo. Segundo 

ele. alguns estudos experimentais vêm mostrando que o e -

xercício sistemático de vocabulário serve de auxílio para 

a compreensão de um assunto. 6I E o que confirma a pesqu! 

sa de D. H. RusseL em 1960 ("Arithmetic power throUgh 

reading")~ em que foi verificada baixa relação entre ren

dimento em aritmética e habilidade em leituras seleciona-

das. Isto e. a habilidade de resolver problemas se rela-

cio na com vocabulário matemático. 62 Parece. portanto. 

que se pode afirmar com M. Gage (1963) que. "com toda pr~ 

babilidade~ um vocabulário inadequado é uma das grandes 

causas do fracasso na compreensão da leitura~ seja num 

campo geral seja num técnico". 63 

J. R. Davitz e Samuel 6all. em trabalho de 

1970. ao comentarem diferentes pesquisas. do teor das ci 

tadas anteriormente. concluiram que "a estrutura da frase~ 

a sequência~ o assunto. e outras considerações devem aju -

dar a determinar a dificuldade de um texto. Entretanto~ 

também observavam que "a dificuldade desses elementos es 

tá correlacionada com o vocabulário. Isto é~ se a estru

tura de uma frase é dif{cil o vocabulário tende~ igualmen 

te~ a ser dif{cil~ de modo que uma estimativa relativamen 

te boa da dificuldade de um texto pode ser obtida~ em me 

dia~ apenas pelo vocabulário". 64 

No setor educacional. tais estudos sao de gra~ 

de importância. pois fatores que se relacionam ao conheci

mento de palavras também se ligam às origens sociais dos a 
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1 un os • Desta forma. uma criança com m8Aor experiência no 

uso de palavras fica em desvantagem em relação a outra. 

cujo ambiente lhe tenha favorecido melhmr uso da lingu~ 

gemo E isto. como assinalar.am oavitz e Ball. é ainda mais 

observável no caso de palavras menos canuns. "Uma paZE. 

vra rarg na experiência de metade das C!lIianças~ em geral~ 

se rá extremamen te rara~ ou mes mo des con7l,eci da~ na exp e ri. 

ência das crianças menos favorecidas~ fato que pode desem 

penhar papel importante no ensino". Tat idiia foi ainda 

reforçada com a afirmação de que "o contiexto situacional 

e Zingúistico da escola i provavelmente menos familiar e 

oferece menor ajuda a criança cujos antie ce den tes sejam 

menos próximos do conjunto tí.pico educaaional". 6 5 

Cumpre ainda citar extensa Wesquisa. levada a 

efeito. em vinte e r um palses. pe 1 a "Inwnational Association 

f o r t h e E vaI u a t i o n o f Edu c a t i o n a 1 A c h i e'J(e me n t" (I E A) • no 

período' de 1966 a 1973 e publicada em lóf:76. Foram aí es 

tudados os result.ados de testes de aproIX,eitamento. relaci 

onando-os com possíveis fatores que tnvessem influência 

sobre o rendimento escolar. Os Campos abordados foram 

seis. a saber: Ciência·s. Compreensão de leitura. Literõtu 

ra. Inglês como segunda língua. Francês como segunda lí~ 

gua e Educação Cívica. Os fatores rel&cionados foram de 

o r d e m e d u c a c i o n a 1 (c o mo t a m a n h o de t u r rnns. q u a 1 i f i c a ç ã o de 

professores etc.) e de ordem social e e~Dn6mica (como ocu 

pação dos pais. equipamento escolar etc~) No que toca 

ao estudo de Compreensão de leitura. qte:. como ressalta

ram os autores "i uma das habilidades ftzndamentais daquaZ 

depende o aproveitamento em outros assmtos"~ os resuLta

dos demonstraram existir "uma corre laçm positiva e forte 

entre 'compreensão de leitura e conhecirmnto de paZavras~ 

isto i~ um vocabulário mais extenso esP.lva associado com 

maior desempenho na compreensão dos testes". 6 6 

E bom notar que esta pesquisa envolveu países 

da Europa. da América do Norte e da AmÉrica do Sul. da A 
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sia. da Africa e da Austrália. o universo estudantil foi 

dividido em três populações-alvo a saber: 

a) alunos de tempo integral na escola. com dez 

anos de idade (a amostra compreendeu cerca 

de trinta e quatro mil estudantes); 

b) alunos de tempo integral na escola. com qu~ 

torze anos (a amostra incluíu mais de trin 

ta e nove mil estudantes); 

c) alunos no final da escola secundária (a a-

mostra englobou mais de vinte e nove mil 

indivíduos) . 

Nesta mesma pe~uisa. ao serem estudados os re 

sultados dos testes de inglês. como segunda língua. cin-

.co medidas de desempenho foram consideradas. A Gnica aque 

todos os participantes da pesquisa se submeteram foi a de 

leitura. Observou-se grande concordância entre as medi -

das de habilidade de ler. de compreender a palavra falada 

e de escrever. Mesmo aquela referente ~ express~o oral 

não diferiu muito das outras. Observaram os autores que 

"a classificaç50 dos paises nos escores de leitura pode -

ria ser usada para representar a classificaç50 geral dos 

examinandos que lhes correspondiam. O método utilizado 

foi o da comparaç5o entre a classificação obtida na prova 

de leitura e aquela alcançada em cada variavel estudada 

(idade de ingres.so na escola~ série escolar de inicio da 

aprendizagem de inglis etc.J".67 

3w3.3 - Correlaç5o entre vocabulario e habilidade de redi 

gir 

A capacidade de organizar idéias e apresen-

tá-las por escrito também parece estar ligada ao domínio 

de maior nGmero de palavras. 
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Sobre este ponto. num painel realizado~ 1956. 

na Universidade de Vale. concluiu-se que "a habilidade de 

expressar id~ias coerentemente ~ altamente relacionada 

com o problema de conte~do.,. Alguns estudantes {~m di 

ficuldade de escrever porque não t~m nada a dizer. 6e 

Isto nos leva a relembrar o trabalho de Wal

ter Kolesnik. já anteriormente citado. onde ele observou 

a relação entre vocabulário e conceitos. já que as pal~ 

vras traduzem conceitos. Isto sugere que maior vocabu 

lário se relaciona maior facilidade de expressão. 

oral seja escrita. 

seja 

Pesquisas de Irving Lorge e L. Kruglov. em 

1950 procuraram sustentar a hipótese de que tanto o aspe~ 

to estrutural como o conceitual. nas redações. serviriam 

como ind~cadores do nível geral de intelig~ncia.~ , 

A habilidade de redigir. comparada ao desemp~ 

nho em testes de inteligência foi estudada por P. B. Die 

derich. em 1957. Chegou à conclusão de que. nestes tes -

tes. "as partes referentes a vocabulário têm grande valor 

preditivo da habilidade de escrever".?O 

3.3.4 - Correlação entre testes objetivos e habilidade de 

redigir 

Trabalhos recentes abordaram a questão do uso 

de testes objetivos como medida de aptidão verbal. 

clusões são controversas. 

As con 

Segundo J. French. em 1966. "os testes de es

colha múltipla~ de aptidão verbal~ podem (.;.) predizeras 

notas em Inglês ou avaliações sobre habilidade de redigi~ 

melhor do que um teste que~ na verdade~ solicite que os 

alunos redijam".?1 
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Por outro lado G. Madaus e R. Rippey em 1966. 

sao de opini~o que "~ muito baixa a correlaç~o entre tes -

tes padronizados de escolha múltipla de habilidade de redi 

gir (como o STEP)~ e mensurações diretas de redaç~o. 72 

3.3.5 - Correlaç~o entre vocabulário e sucesso escolar 

Extrapolando da area de inteligência geral. pa

ra entrar na do sucess~ escolar. Travers. em 1955. estudan 

do as predições 'do sucesso acadêmico em escolas secundá-

rios. notou a existência de correlações de 0.4 a 0.6 entre 

testes de inteligência e de desempenho escolar. Ressaltou. 

em particular. que "testes de compreens~o de leitura e de 

vocabulário s~o t~o válidos quanto os testes de inteligên-
a ~ 

.cia para predizer o sucesso escolar de alunos da 10- se-

rie".73 Concluiu ainda o autor. citando dados de outro es 

tudioso do assunto. E. A. Bond. que "as medidas de compre

ensao de'leitura~ vocabulário~ haqilidade de obter informa 

ções~ leitura~ expressa0 oral e inteligência podem ser usa 

dos~ juntamente~ para se obter uma previs~o bastante confi 

ável do desempenho escola~ do aluno do 109 ano".74 

Em 1970. Francis Oivesta e Georg Thompson ob

servaram que os itens de testes de inteligência envolviam 

muito de vocabulário e raciocínio geral e que. habitu~men

te. o indivíduo que neles manifestasse alto n~vel de faci

lidade verbal e de raciocínio teria maior probabilidade de 

sucesso em situações acadêmicas do que aqueles que aprese~ 

tassem.menor facilidade em tais areas. Em outras palavras. 

afirmaram haver correlação positiva entre os escores des -

tes testes e o desenpenho do examinando em situações do ti 

po acadêmico. 75 

Tal parecer foi confirmado também por Louis 

Karmel. em 1970. para quem. na escola secundária. "o racio 
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c{nio verbal é importante em todos os assuntos acadêmicos 

e em grande parte dos não acadêmicos. Se se devesse fazer 

apenas um teste, o de racioc{nio verbal seria o melhor co 

mo preditor de quão bem alguém se sairia na escola, especi 

almente em assuntos acadêmicos. Estudantes que t~nham re

sultado médio ou superior deveriam pensar, seriamente, nu 

ma Faculdade; aqueles colocados no quartil superior pode -

riam pensar em candidatar-se às Faculdades altamente sele

tivas".76 

Em assuntos extra acadêmicos, observou ainda L. 

Karmel que "mantendo-se' outras condições iguais, o emprega 

do com racioc{nio verbal maior que o de seus colegas de tra 

balho tem melhores chances de se~ escolhido para trabalhos 

técnicos e de supervisão". 77 

As quest6es de "racioc!nio verbal" (RV) a que 

o autor se refere, solicitam aos e~tudantes respostas dife 

rentes, tais como a' indicaç~o de ant6nimos (ou de sin6ni -

mos), o completamento de frases, a percepçao de analogias 

e outros. 

quest6es: 

A guiia de ilustraç~o, seguem-se duas destas 

Ant6nimos 

Instruções: cada quest~o abaixo consiste de u

ma palavra impressa em maiúsculas, seguida de 

cinco palavras ou frases de A a E. Escolha a 

palavra ou frase que mais se aproxima do antô-

nimo da palavra em maiúsculas. Considerando 

que algumas das questõ~s exigem que você dis -

t i n g a 1 e v e s nua n c e s d e s i g n i f i c a do, e x a m i n e com 

cuidado todas as opções antes de decidir qual 

a melhor. 

CRlINICO: (A) ligeiro 

(B) temporário 
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c.c ) s a u d 8 v e 1 

(O) paciente 

(E) agradável 

ANALOGIAS 

Instruções: em cada uma das ::seguintes questões, 

um par de palavras ou frases relacionadas é se 

guido de cinco pares de palél\X;Tas ou frases. Es 

colha o par que expresse me]Jh:or uma relação se 

melhante aquela encontrada m' par original. 

BICICLETA: LOCOMOÇÃO 

(A) canoa: remo 

(B) herói: devoção 

(C) feno: cavalo 

(O) óculos: visão 

(E) afirmação: argumFntação 

Ainda com respeito a relação entre vocabulário 

e sucesso escolar é interessante o parern?r de H. J .Butcher, 

em 1972, quando se refere, 'de modo partia:ular aos testes 

de Binet e Wechsler. Ele assinalou que "'são capazes de pr~ 

dizer mui to bem o aprovei tamento es co lar» e quase todos 

que os empregam julgam que e les dão uma iímagem geral do de 

senvolvimento coqni tivo de uma pessoa~ ih: mane1.:ra mais com 

pleta do que a que se obtém com testes w)letivos".78 

Um f a t o a p o n d e r a r 8 que . a inr.s t r u ç ;;; o, n a e s c o -

la, se 'faz, em grande extensão, por via 'J,erbal, notadamen

te por exposições orais e leituras. Um aios defe:::.tos, fre

que n tem e n t e a d u z i dos, d.e nos s a e s c o I a é IJ) d e a c e n tua r a di s 

tância entre estudantes de classes sócim-econômicas m~jto 

d i f e r e n te s, p o i s o c ó di g o \I e r b a I que u Sãfl não a ti n g e a s c r i 

éJ n ç a s d e c a ma das s o c i a i s m a i s b a i x as. tEm o u t r a s paI a v r as, 

o s c o n c e i tos e x p r e s E o S p e 1 a 1 i n g u a g e mao::a d ê m i c a :: a a " e s c o 1 a 
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ças de classes sociais mais baixas. 
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pelas crian-

Conforme assinalado anteriormente, o vocabulá

rio ~esempenha papel importantíssimo na formaç~o e verbali 

zaç~o de conceitos. 

Daí poder-se supor que maior extens~o vocabular 

parece oferecer melhores condições de aprendizagem acadêmi 

ca e maiores chances de sucesso escolar. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 - Terminologia adotada 

. Adotando a terminologia de C. Muller. o proce-

dimento utilizado neste levantamento foi o da estatística 

lexical. cujo objetivo é o estudo das palavras. Trata-se. 

de mais um estudo do comportamento verbal pela aplicação 

de métodos quantitativos. voltado. porem. para um campo 

ainda quase inexplorado. entre nós - o das red~ções dos ves 

tibulandos. 

Ainda segu[ldo Muller. "a população considerada 

pode ser constitulda· por uma lista de palavras (como por ~ 

xemplo pelas cem primeiras que servem de entrada aos ver 

betes de um di cionário, ou pe las mi l mais frequentes de um 

idioma, ou, ainda, pelos nomes de animais domésticos colhi 

dos num dicionário analógico etc.), ou ~la sequência de 

palavras-que constituem certo texto U •
1 

De . .. . J.nJ.cJ.o cabe uma observação sobre os termos 

"palavra" e "vocábulo". tal como vêm sendo aqui emprega -

dos. Se bem que. no uso comum. tais termos pareçam claros. 

podem tornar-se ambíguos. quando encarados sob o prisma 

I i n g u í s t i c o. c o mo as s i n a I a C. MuI I e r . 2 A P o i a n d o - s e na di s 

tinção entre "língua" e "discurso" feita por F. Saussure. 

Muller salienta que "a llngua existe independentemente de 

quem a usa, ao passo que o discurso é uma atualização con

tingen te da llngua". Assim, "a llngua que preexis te ao di~ 

curso e que o torna posslvel, comporta um léxico, isto é, 

um conjunto de lexemas".3 Desta forma um dicionário nada 

mais é que um inventário dos lexemas de certo idioma. A se 

quência dos lexemas. que e adotada. nao e significativa. 

pois é apenas por questões práticas que se utiliza a ordem 

alfabéti ca. 

De outro lado. se considerarmos um texto. "ca-

da palavra e definida nao so por sua forma gráfica como 

ainda pelo seu lugar na sequência natural do texto". E ain 

da: "entre o conjunto formado pelas palavras de um tex to 

e o conjunto de lexemas. que constituem o léxico. estabe-



74 

Ieee-se uma relação funcional simples: cada palavra do te~ 

to é uma forma de um lexema e de apenas um único lexema; 

diz-se por isto que ela é uma ocorrincia deste lexema".4 

E logo a seguir assinala Muller que ~o conjunto dos lexe

mas~ que ocorrem num texto~ chama-se vocabulário do tex

to; os fllementos deste conjunto denominam-se vocábulos". 5 

Trata-se de diferenciação básica e esclarece

dora, como salienta Muller: 

"Quando chamo de palavras as unidades que se 

sucedem na nomenclatura de um dicionário (em 

ordem alfabética~ analógica ou de frequincia ) ~ 

não estou falando da mesma realidade que enf~ 

caria~ ao usar esta designação para as unida-

des que constituem um texto. No v"rimeiro ca-

so~ sabe-se que não se encontrarão~ na popul~ 

ção ou na amostra~ duas unidades idênticas. 

No segundo caso~ mesmo entre as primeiras pa 

lavras de um texto (escrito ou oral) desco

brem-se ·repetiç~es".6 

Nosso levanta.mento de palavras apoiou-se emtrs= 

zéntos e dois textos escrItos de redaç6es dos vestibulan

dos da Fundação CESBRANRIO em 1978. 

4.2 - Propósito do Trabalho 

Nosso estudo buscou averiguar uma possível r~ 

lação entre o que consideramos "riqueza votab~lar" (nGme

ro de vocábulos diferentes encontrados nas redações, nas 

classes de palavras selecionadas) e a habilidade de ex-

pressao escrita (medida pelo conceito atribuído à re da -

ção pela banca examinadora do concurso vestibular) A se 

gunda medida foi julgada hábil para tal comparação, em fa 

ce das informações orais da Administração da Fundação 
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CESGRANRIO (uma vez que ainda nao havia material publica-

do) sobre os critérios de julgamento das 

tibular. Nele. á preocupação maior foi 

redações do ve~ 

com os aspectos 

do encadeamento lógico das idéias. re I e ga ndo a segundo 

pl~no erros de sintaxe ou ortografia. 

Paralelamente levantamos aS listas das palavras- X 

utilizadas nas trezentas e duas redações. que constitui -

ram nossa amostra. registrando-lhes as frequências corres 

pondentes em cada grupo de redação onde ocorreram: A.S ou 

C. 

4.3 - Natureza da Invdstigaç~o 

Este estudo restringiu-se ao sentido denotati 

vo dos substantivos. adjetivos ~ verbos empregados nas re 

dações dos vestibulandos. Para tanto. contaram-se. em se 

parado. as ocorrências de substantivos. de adjetivos e de 

verbos (exceto os auxiliares). computando-se o total de 

casos diferentes para cada uma destas classes de palavras. 

Estas classes foram escolhidas por corresponderem. segu~ 

do C. Müller. as que comumente se denominam "palavras pl~ 

nas" ou "palavras de significaç~o" Cisto é. substantivos. 

adjetivos. parte dos advérbios e os verbos. excluindo-se 

os auxiliares)". Não se estudaram as demais ditas 

vras de relaç~o ou palavras gramatic~is". 7 

"palE:. 

Apoiados nesta classificação. ocupamo-nos so 

mente com as primeiras~ por constituirem os elementos do 

texto que. fundamentalmente lhe determinam o conteúdo. tra 

duzindo. talvez. mais diretamente a habilidade de redigir 

ou de expressar idéias. aspecto este que 

central neste trabalho. 

ocupava o lugar 

Na contagem de vocábulos diferentes considera 

mos. nos substantivos. apenas a forma singular; analogame~ 

te nos verbos. foi computada somente a forma do infinitilvo. não se 

levando em consideração as flexões de modo. tempo e pessoa. 

Quanto aos adjetivos. registr:ou-se a forma masculina singular; nas 

flexõ~s de grau. aquelas Que ~mplicavam vocábu~as novos. foram conta 

das como palavras diferentes. Assim bom-rrelhor; mau -:-pior. foram crnside 
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como uma mesma palavra. 
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figuram 

A nao inclusão pos advérbios na nossa conta -

gem se deveu sobretudo a duas razões. 

A primeira diz respeito à natureza deste tra

balho, que quer ser um estudo piloto e não exaustivo. Nes 

te sentido nos ativemos às classes de maior frequência nos 

textos. Observou-se que os substantivos e verbos,juntos, 

correspondem a 38% das palavras usadas. Acres centaram-se 

depois os adjetivos englobando desta forma 44% de vocábu

los. Os restantes 56% se distribuem pelas demais classes 

de palavras (artigos, conectivos, advérbios etc.) 

A outra razao está ligada à classificação em 

que nos _apoiamos, isto é, de estudar as "palavras plenas". 

Segundo C. Muller estas palavras correspondem a "substan

tivos~ adjetivos., verbos rà exceção dos auxiliares) e a 

uma parte dos advé rbi os". Tal -1 e v a n t a me n t o re q ue re ri a uma 

piscussãõ de quais entrariam na contagem e quais nao. Sen 

do um estudo piloto, preferiu-se, no momento não 

esta classe. no levantamento. 

4.4 - Popu lação-alvo e a mos tra 

Nossa população-alvo compreendeu as 

incluir 

redações 

de todos os candidatos que prestaram o concurso vestibu -

lar de 1978 na Fundação CESGRANRIO (isto é 100.300 candi

datos, com idades a partir de. 14 anos, tendo porém a gra!:!, 

de maioria entre 17 e 20 anos). 

De início foram selecionadas. ~leatoriamente. 

trezentas e dez redações, equitativamante distribuídas p~ 

los três graus de conceito a elas conferido: A, B e C. 

Desta primeira amostra excluiram-se oito-redações seja por 
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nao apresentarem legibilidade, j~ que estavam em c6pia "xe 

rox", seja por faltarem dados complementares sobre as no

tas obtidas pelo seu autor, nas demais provas do concurso. 

A amostra final ficou assim constituída: cem redações de 

c o n c e i t o A , ce n t o e t rês d e c o n c e i t o B e n o ve n t a e n o v e de 

C. 

4.5 - Variaveis consideradas 

No estudo destas redações selecionaram-se os 

seguintes aspectos: 

- conceito obtido (A, B ou C) 

- total de palavras empregadas 

- total de substantivos 

- numero de substantivos diferentes 

- total de adjetivos 

- numero d~ adjetivos diferentes 

total de verbos 

- número de verbos diferentes 

Além disso, para cada examinando levantaram-se 

os seguintes dados: 

- nota em cada uma das outras nove provas do 

concurso 

- nota geral no vestibular 

Observe-se que as notas atribuídas às provas do 

vestibular e ao seu total geral estão sob forma de escores 

CEEB (desenvolvidos pelo College Entrance Examination Board). 

E um escore padronizado, obtido pela transformação do esc~ 

re bruto em cada exame, baseando-se o seu cálculo na média 

aritmética e no desvio padrão do grupo, na prova correspo~ 
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dá n te • 

CEEB 500 + 100 
( X-X) 

s 

4.6 - Hipóteses 

4.6.1 - Hipóteses de trabaZho 

Os pressupostos iniciais foram: 

a) maior domínio de conceitos associa-se amai 

or facilidade de manipulação de idéias; 

b) vocabulário mais extenso Cisto e. diversifi 

cado) corresponde a domínio de maior número 

de conceitos; 

c) a riqueza de vocabulário relaciona-se à ha

bilidade de expressão escrita. tal como fo 

ra medida pela banca examinadora do concur-

s o. 

Pelo exposto no capítulo anterior consideramos 

que o domínio de conceitos está relacionado ao de maior nú 

mero de vocábulos. pelos quais estes conceitos sao expres

sos. Em outras palavras. a extensão em que os conceitos 

são dominados está intimamente ligada ao uso de maior nu

mero de vocábulos diferentes numa redação. 

A medida da expressa0 escrita. aqui utilizada. 

foi o conceito atribuído pela banca examinadora~ uma vez 

que. a preo~upação central dos examinadores fora orientada 

no sentido da verificação da habilidade de " expressar idéias 

coerentemente". Os níveis adotados foram: bom (conceito A). 

regular (conceito B) e mau (conceito C). 

Com base nos pres~upostos acima a hipótese cen 
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:tral foi então formulada assim: nas redações em estudo, 

vocabulário mais extenso associa-se a conceito melhor na 

redação. 

Discriminando-se, em seguida,os aspectos est~ 

dados em cada redação, levantaram-se as seguintes hipóte

ses parciais: 

a) maior riqueza de substantivos associa-se a 

conceito mais alto na redação; 

b) m a i o r r i que z a d e a d j e t i vos as s o c i a - s e a co n 

ceito mais alto na redação; 

c) maior riqueza de verbos associa-se a con -

ceito mais alto na redação. 

4.6.2 - Hipóteses estat{sticas 

Considerando as variáveis em exame explicita

ram-se as seguintes hipóteses, quanto as classes de pala-

vras usadas nas redações, para depois as submeter a tes-

te estatístico: 

paZavras em geraZ 

Ho: nao existe diferença significante* en

tre os conceitos conferios às redações 

quanto ao total de palavras nelas empr~ 

gadas. 

'xOptamos pelo termo significante~ em lugar de significativo~ também 
frequentemente encontrado, por ser aquele adotado pela Fundação IBGE. 
Cf. RODRIGUES, M. Dicionário brasileiro de estatística. Rio de Ja -
neiro, Fundação IBGE, 1970. 
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· substantivos 

Ho: nao existe diferença significante en 

tre os diferentes conceitos atribuí -

dos às rBdações quanto ao número de 

substantivos nelas encontrados. 

substantivos diferentes 

Ho: não existe diferença significante en

tre os diferentes conceitos atribuí -

dos as redações quanto ao número de 

substantivos diferentes nelas usados. 

· adjetivos 

-Ho: nao existe diferença significante en-

tre os diferentes conceitos atribuí -

dos as redações quanto ao total de ad 

jetivos nelas observados. 

adjetivos diferentes 

Ho: nao existe diferença significante en 

tre os diferentes conceitos conferi -

dos as redações quanto ao número de 

adjetivos diferentes nelas utilizados. 

• verbos 

Ho: nao existe diferé'nça significante en

tre os diferentes conceitos atribuí -

dos as redações quanto ao total de ver 

bos nelas registrados. 

· verbos diferentes 
. 

Ho: nao existe diferença significante en 

tre os diferentes conceitos atribuí -

dos as redações quanto ao número de 

verbos diferentes nelas empregados. 
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4.7 - Tratamento dos dados 

o tratamento dos resultados compreendeu, pri

meiramente, 6 descrição resumida dos mesmos através de 

medidas de tend~ncia centrai (média aritmética, mediana e 

modal e de variabilidade (desvio padrão e variâncial. 

A averiguação da presença de diferença signi-

ficante entre os tr~s estratos da amostra (isto e, entre 

os correspondentes aos conceitos A, B e Cl, foi feita p~ 

10 método da análise de variância simples. Esta técnica, 

ent~e as de maior sensibilidade na estatística, permite 

determinar a proporção da variância de um atributo, que 

pode ser atribuída à influ~ncia de outras variáveis que 

sobre ela atuam. Uma grande vantagem desta técnica está 

em que esta verificação pode ser feita, 

entre mais de duas populações. 

simultaneamente, 

Assim, a análise da variância permite a averi 

guaçao da presença de ·diferenças significantes entre me

dias de várias amostras. 

Para estabelecer o grau de associação entre 

conceitos dados às redações e as características do voca

bulário estudado, aplicou-se o coeficiente de correlação 

linear de Pearson. Para efeito deste cálculo, os concei-

tos das redações foram quantificados usando-se uma escala 

ordinal bem simples: 

A 3 

B 2 

C 1 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

o primeiro aspecto considerado foi o da exte~ 

sao das redaç5es, medida pera contagem do total de pala -

vra s. Registraram-se todos os vocábulos encontrados, de 

todas as classes gramaticais, com o objetivo de se poder 

estabelecer uma comparação entre os grupos A, B e C quan

to ao simples tamanho da redação. 

Pela tabela 1, já e possível verificar uma di 

ferença entre as média~ (X) de extensão dos grupos A, B 

C, observando-se média maior para conceito A, ~ e uma o ln-

dice que vai descendo até o conceito c. 

Tabela 1 - Medidas de tendência central e de dispersão do total 

de palavras nas redaç5es, grupadas por conceito 

Grupos Tendência Central Dispersão 
2 

Md Mo X s s 

Conceito A 214 190 217,3 47,44 ·2250,55 

Conceito B 193 210 196,2 43,03 1851, 58 

Conceito C 173 150 182,0 45,79 2096,72 

Amostra Total 194 150 198,5 47,54 2260,05 

A co)una da mediana (Md) mostra que, pelo me

nos metade das redações de conceito A tem 214 ou mais pa

lavras, enqua~to que no conceito B tal mínimo desce a 193 

e no conceito C a 173. Já a moda (Mo) apresenta dado curio 

so pois, como tal medida indica o valor de maior ocorren-

cia, vê-se que foi no grupo B que surgiram mais 

de maior extensão. 

redaç5es 

Note-se, entretanto, que, entre as três medi

das de tendência central, a moda é a mais sujeita ~ flu -
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tuação de amostra. descrevendo apenas srumariamente o con-

junto de dados a que se refere. Embora a mediana possa 

ser menos instável e que ela até permitffi o uso de teste 

para verificação da signific~ncia de diferenças. tal tes 

te é menos sensível que os usados para miferenças entre 

médias aritméticas. Dentre as três medidas de tendência 

c e n t r a 1 p r e f e r i mos. e n tão. c o m p a r ar a s -mé d i as. p o r s e r em 

mais estáveis e portanto. mais merecedoras de confiança. 

A fim de testar a hip6tese ~a existência de 

diferença significante,entre as médias ~alculadas. pro-

cede~-se à análise de variância simples» cujos dados en

contram-se na tabela 2. 

Tabela 2 - Sumário da análise de variância drn total de palavras. 

entre os três grupos de reda~es 

Fontes SQ gl MQ F 

Entre grupos 62848 2 311424.0 

Intra grupos 617299 299 2064.5 
F=15.22l* 

Total 680147 301 

* ex = 0.01 

o valor de F encontrado é mltamente signifi -

cante. permitindo rejeitar a hip6tese 'mwla num nível de 

1 % • p a r a ma n t e r (n o me s m o n í v e 1) a h i p~t e s e H 1. o u 

a de presença de diferença significant~ entre as 

seja. 

médias 

do n~mero de palavras empregadas em cada grupo (A. B. C) 

de redações. Isto equivale a dizer ser mínima a probabi-

lidade de terem sido diferentes neste ~articular. isto é. 

total de palavras. po~ mera flutuação de amostra. 

A variável estudada a seguir foi o total de 

substantivos empregados. obtido pela simples contagem de 

to das a s o c o r r ê n c i as de s t a c 1 a s se. A tabE la 3 r e s um e o s va 
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lores encontrados. 

Tabela 3 - Medidas de tendência central e de dispersão do total 

de substantivos, nas redações, grupadas por conceito 

Tendência Central Dispersão 
Grupos Md Mo X s s2 

Conceito A 46,0 38,0 47,4 11,2 125,"44 

Conceito B 41,8 43,0 42,2 9,7 94,09 

Conceito C 36,7 38,0 37,0 9,8 96,04 

Amostra Total 41,5 38,0 42,3 10,06 101,20 

Nos dados acima permanece a mesma tendência 

observada na variável anterior, isto é, total de palavras. 

O grupo A mantém-se com média e mediana mais elevadas, en 

quanto a"moda indica que ~aior número de redações do gr~

po B apresentou um grande número de substantivos. 

O teste de diferença entre estas médias está 

sintetizado na tabela 4. A diferença encontrada é signi-

ficante para a =0,01, a indicar q4e a observação de maior 

número de substantivos, nos grupos de conceito mais alto, 

foge, com enorme probabilidade, à pura casualidade. Tam 

bém neste caso a decisão foi rejeitar a hipótese nula e 

manter a Hl de ser significante a diferença encontrada en 

tre os três grupos de conceito (A, B e C) quanto ao nume

ro de substantivos observados nas redações. 

Tabela 4 - Sumário da análise de variância do total de substanti 

vos, entre os três grupos de redações 

Fontes SQ gl MQ F 

Entre grupos 5433,4 2 2716,7 F=25,876* 
Intra grupos 31391,1 299 104,9 

Total 36824,5 301 
*-a=O,Ol 
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A variável seguinte analisada foi o numero de 

substantivos diferentes por redação. Desta contagem fo -

ram excluídas as repetições de vocábulos. considerando-se 

apenas uma ocorr~ncia de cada tipo. Este registro parece 

oferecer indicação valiosa sobre a riqueza do vocabulário 

do examinando. 

encontradas. 

A tabela 5 permite observar as diferenças 

Tabela 5 - Medidasde tend~ncia central e de ~ispersão do numero de 

substantivos diferentes. nas redações grupadas por con

ceito 

Grupos 

Conceito A 

Conceito B 

Conceito C 

Amostra Total 

Tend~ncia Central 

Md 

36.0 

32.7 

28.7 

32.5 

Mo 

32.0 

31.0 

35.D 

32.0 

x 

37.2 

33.2 

28.7 

33.0 

Em relação ~ m~dia e a mediana~ 

Dispersão 

s 

8.84 

7.77 

7.87 

8.85 

os 

78.15 

60.37 

61.94 

78.32 

valores 

mostram de novo o já observado antes~ ou seja. que as re

dações de melhor conceito tendem a apresentar maior exte~ 

são vocabular. traduzida por maior média e maior mediana 

de ocorr~ncia de substantivos diferentes. Em relàção a 

moda. surge. porem. um aspecto novo. visto que e o grupo 

C. agora. aquele. que apresenta maiores valores. isto é. 

maior quantidade de redações no grupo C tem grande número 

de substantivos diferentes. Esta·flutuação de valores da 

moda apenas corrobora o que já foi assinalado anteriormen 

te. Ela ~ uma medida de grande instabilidade nao sendo 

significantes estas diferenças ocorridas. 

A diferença de médias revela-se. também aqui. 

significante para o nível ds 1%. Neste nível a hip6tese 
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nula foi rejeitada, decidindo-se por manter a hipótese de 

ser desprezível a probabilidade de diferirem as médias por 

mera flutuação de amostra. 

dos obtidos. 

A tabela fi resume os resulta-

Tabela 6 - Sumário da análise de variância do numero de substantivos 

diferentes, nos três grupos de redações 

Fontes SQ gl M.Q F 

Entre grupos 3599,2 2 1799,6 F=26,955* 

Intra grupos 19962,1 299 66,8 

Total 23561, 3 301 

* ex. =0,01 

A quarta vari~vel diz respeito ao total de ad-

jetivos por redação. Aqui a contagem foi feita, de novo, 

pelo simples registro ·de todas as ocorr~ncias de palavras 

desta classe. Pela tabela 7 verifica-se, ainda, a superi~ 

ridade, neste atributo, dos grupos de melhor conceito. De~ 

ta feita is três medidas indicam que os grupos superiores 

apresentam maior uso de adjetivos, a sugerir ser esta, tal 

vez, a classe de palavras mais discriminativa quanto ao do 

mínio de vocabulário na expressão escrita. 

Tabela 7 - Medidas de tendência central e de dispersão do total de ad 

jetivos nas redações, grupadas por conceito 

Grupos 

Conceito A 

Conceito B 

Conceito C 

Amostra total 

Tend~ncia Central 

Md ·Mo X 

14,0 9,0 14,5 

10,8 8,0 11,3 

8,4 5,0 9,0 

10,9 lI, O 11,6 

Dispersão 

s S2 

5,00 25,00 

4,79 22,94 

3,99 15,92 

5,11 26,11 
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Os resultados, na tabela 8, mostram a existên 

cia de uma diferença significante ao nível 1%. Os grupos 

de maior conceito'acusam número médio de adjetivos signi

ficativamente mais alto que os demais grupos. A hipótese 

nula foi por isto rejeitada, mantendo-se a hipótese de ser 

extremamente pequena a probabilidade da ocorrência casual 

desta diferença. 

Tabela 8 - Sumário da análise de variância do total de adjetivos en

tre os três grupos de redações 

Fontes SQ gl MQ F 

* Entre grupos 1491,8 2 745,9 F=34,95l 

Intr.a grupos 6381, 1 299 21,3 

Total 7872,9 301 

* a '= 0,01 

Outra característica examin'ada foi o numero 

de adjetivos diferentes, por redação. Os escores obtidos 

resultaram do levantamento dos tipos diferentes de adjetl 

vos utilizados em cada redação. Da mesma forma que no c~ 

50 do total de adjetivos (tabelas anteriores), também aqui 

se constata uma acentuada diferença entre os grupos, com 

grande vantagem para o grupo A, em todas as três medidas 

c a 1 c u 1 a das (X, M d e Mo). t q ue s e d e p r e e n d e d a t a bel a 9. 

Tabela 9 - Medidas de tendência central e de dispersão do numero de 

adjetivos diferentes nas red~ções. grupadas por;conceito 

Tendência Central Dispersão 
Grupos 

Md Mo X s s2 

Conceito A 12,9 15,0 13,3 4,47 19,98 
Conceito 8 9,9 6,0 10.4 4,50 20.25 
Conceito C 7.,8 5.0 8.0 3.52 12.39 
Amostra Total 10,0 8,0 10,6 4,71 22,18 
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o mesmo tratamento dado as variáveis anterio -

res foi feito. pare se estudClr a diferença entI!!P as médias do número de 

adjetivos diferentes correspondente aO$ grupos de redações 

com conceito A. B e C. Parq os dados CI!Ja tabela 10 obteve-se 

um valor F e s t a tis t i c a m e n t e s i g n i f i c a ntte p a r a a = O. O 1. i n 

dicando_que o número médio de adjetivo~ diferentes mais aI 

to nos grupos de melhor conceito dificlilmente poderia ser 

atribuído a simples flutuação de amostTa. A decisão foi 

forma de rejeitar Ho em favor de Hl admitincd:Jo-se. desta 

que maior riqueza de adjetivos relacim@a-se com melhor re

sultado na redação. 

Tabela 10 - Sumário da análise de variância ct:ro numero de adjetivos di

ferentes entre os três gruprnB de redações 

Fontes 5Q gl MQ F 

* Entre grupos 1408.0 2 704.02 F=39.990 

Intra grupos 5263.8 299 17.60 

Total 6671.8 ·301 

'*. a =0.01 

A última característica estudada c.ompreeodeu 

os verbos empregados nas redações. Nm primeiro passo con-

siderou-se o total de verbos encontra~ms. incluindo-se na 

contagem todas as formas verbais ocorridas. computando-se 

as flexões de modo. tempo e pessoa. ~m tabela 11 eocon -

tram-se resumidos estes dados. podend~-se verificar m~ores 

diferenças entre os diversos grupos. ~ercebendo-se que a 

moda se apresenta igual para todos. 
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Tabela 11 - Medidas de tendência central e de dispersão do total de 

verbos nas redações grupadas por conceito 

Concei to A 

Conceito B 

Concei to C 

Grupos 

Amostra Total 

Tendência 

Md Mo 

33,8 33 

34,0 33 

32,0 33 

33,3 33 

central Dispersão 

X s s2 

35,1 11,15 124,32 

34,6 10,8 116,64 

33,4 10,8 116,64 

34,3 10,9 118,81 

A análise da diferença entre as médias do núme 

ro total de verbos empregados, resumida na tabela 12, nao 

acu~ou diferença significante entre os grupos, ou seja, p~ 

lo total de verbos não se pode observar diferença signifi

cante entre os grupos de melhor conceito e os demais. Em 

cons'equência, Ho foi mantida, admitindo-se que o uso de ver 

bos não se mostrou capaz de levar à distinção entre as me 

lhores e as piores reda~ões. 

Tabela 12 - Sumário da análise de variância do total de verbos entre 

os três grupos de redações 

Fontes 

Entre grupos 

Intra grupos 

Total 

SQ 

148,.6 

36230,3 

36378,9 

gl 

2 

294 

296 

MQ 

74,3 

123,2 

F 

F=0,603* 

*F abaixo do valor para o nível mfnimo prefixado de signi
ficância para a= 0,05 (F=3,04J. 

Ainda em relação aos verbos. fez-se a seguir o 

estudo dos tipos diferentes encontrados nas redações. Os 

registros, neste caso, consideraram apenas .uma única forma 

verbal, deixando de lado as flexões. As sim, p o r e x e m pIo, 

sabia, soube, saberá correspondem a um só verbo contado, 

saber. Os valores médios do numero de verbos diferentes, 
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observados nas redações, acham-se exprElssos na tabela 13. 

De novo, como no caso anterior, e possiível observar as di 

minutas diferenças entre os grupos no ijue se refe re à me 

dia e mediana, mantendo-se a moda constante para todos os 

segmentos da amostra. Há, entretanto. como nos casos já 

examinados, uma média superior para o grupo A. 

Tabela 13 - Medidas de tendência central e de mspersão do numero de 

verbos diferentes nas redações, grupadas por conceito 

Tendência Central Dispersão 
Grupos 

Md Mo ~ s s2 

Concei to A 22,2 23 -a,7 6,7 44,89 

Conceito B 22,0 23 12,2 5,3 28,09 

Concei to C 20,7 23 2iíJi.6 5.6 31.36 

Amostra Total 21.7 23 21,8 5.9 34.81 

A n a 1 i s a n do - se. p o r em. a s «li f e r e n ç a s e n t r e as 

médias do número de verbos diferentes. observa-se que tam 

bém aqui. não existem diferenças significantes entre os 

três grupos de redações. Por isto a ~ipótese nula e man 

tida, admitindo-se, por conseguinte. Que a maior riqueza 

aparente de verbos não se mostrou fator distintivo entre 

as melhores e piores redações. 

claramente. 

A tabe 1 a 14 mo s t ra i s to 

Tabe la 14 - Sumário da análise de variância do numero de verbos di fe 

rentes entre os três grwpos de redações 

Fontes 

Entre grupos 

Intra grupos 

Total 

SQ 

227.9 

10405,6 

10633.5 

gl 

2 

294 

296 

MQ 

103.95 

35.39 

F 

F=2.937* 

*F situado abaixo do valor necessário para o nível mínimo prefixado 
de significância para a =0,05 (F=3,04). 
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5.2 - CorreZações 

Para levar mais adiante o ~xame da hipótese 

da .associaç~o entre extens~o de vocabw]~rio e melhor ex

press~o escrita, calculou-se a correlill~ão linear de Pearson 

entre a-s seguintes vari~veis colhidas rlfias redações: 

- conceito obtido 

total de palavras 

- total de substantivos 

- número de substantivos nrrferentes 

- total de adjetivos 

- número de adjetivos difEFentes 

- total de verbos 

- numero de verbos diferermtes 

o conjunto destes dados está reunido no qua 

dro seguinte. 



QUADRO VI - Matriz de interrelações entre conceito, total de palavras, substantivos, 

numere de substantivos diferent~s, total de adjetivos diferentes, total 

de verbos, número de verbos, número de verbos diferentes, nas redações 

VARIAvEIS 

VARIAVEIS 

Conceito 

Total de palavras 

Total de substantivos 

N úme ro de sub s t an t i vos diferentes 

Tâtà± as BàJeti~a9 

Número de adjetivos diferentes 

Total de verbos 

Número de verbos diferentes 

* significante para a = 0,05 

** Significante para a = 0,01 
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0,43"(* 0,46** 0,02 0,14* 

0,42** 0,43** O,67'~*, 0,59** 

0,50** 0,48''(* 0,03 0,31** 

0,51** 0,52** 0,27** 0,29** 

0,96** 0,03 0,05 

0,06 0,10 

0,86** 

co 
w 
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Os resultados que mais de perto interessam a 

este estudo são aqueles obtidos entre conceito na redação 

e as demaisvariáveis. Os cpeficientes de correlação en -

c o n t r a dos são p o s i t i vos e s i g n i f i c a n tE 5 P a r a a. = O, O 1 e n 

tre conceito obtido e 

- total de palavras 

- total de substantivos 

- n ú m e r o de sub s t a n t i vos lIfi f e r e n t e s 

- total de adjetivos 

número de adjetivos diferentes 

A relação entre conceito na re"dação e total 

de verbos (r=O,02) nao e significan~e e aquela entre con

ceito obtido e número de 'verbos diferentes (r=O,14) é si~ 

nificante para a. = 0,05. 

Note-se, demais disto, que os coeficientes de 

correlação são mais elevados entre conceito c número de 

substantivos diferentes (r=039) e entre conceito e numero 

de adjetivos diferentes (r=O,46), significantes a um nível 

a. = 0,01. Visto que estes aspectos estão sendo tomados 

como índice de riqueza vocabular, parece razoável supor a 

existência de uma relação entre habilidade de expressao_ 

escrita (descrita pelo conceito da redação) e a riqueza 

de vocabulário (indicada pelo número de vocábulos "plenos" 

diferentes, à exceção dos verbos e advérbios, nao estuda 

do s) • 

De todos os coeficientes, aquele entre concei 

to e total de palavras é o mais baixo (r=0.30), - -a exceçao 

dos encontrados para os verbos. O uso de muitas palavras 

nao estaria então, muito estreitamente. ligado a habilida 

de de expressão. ou seja, redações mais longas não signi

ficam, necessariamente, que sejam melhores. 
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De outro lado. a amostra evidencia uma tendên 

cia ao emprego de mais substantivos à medida em que cres

ce o tamanho da redação (r=0.78). Fato semelhante ocorre 

co~ os verbos (r=0.67) que tamb~m tendem a crescer em nu

mero a proporçao em que o texto se alrnnga. Já o uso de 

adjetivos parece crescer em menor grau (r=0.42). 

Sendo relativamente reduzido o total de adje-

tivos encontrados por redação (a média de toda a amostra 

não atinge 12). também é pequeno o numero de repetições de 

a d j e t i vos. 1st o f i c a 'm a i s c 1 a r o q u a n do s e o b s e r v a que o 

coeficiente de correlação entre total de adjetivos e nume 

ro de adjetivos diferentes alcançou o valor r=0.96. 

Os dados revelaram ainda uma associação alta 
q 

e significante para a= 0.01 (r=0.69) entre o conceito na 

redação e os escores na prova objetiva de Comunicação e 

Expressão em língua portuguesa. sugerindo que melhor habi 

lidade de expressa0 escrita também está associada a maio

res conhecimentos da língua (inclusive na parte gramati -

cal. ~edide pela prova objetiva) . 

Tamb~m interessantes foram os resultados obti 

dos entre o conceito na redação e os escores das demais 

provas e com o total de pontos. Os coeficientes variaram 

de 0.20 a 0.69 com mediana igual a 0.35. O valor r=0.54 

foi obtido entre conceito e total de pontos. corroborando 

o que foi exposto no capítulo 3. isto ~. que a medida de 

expressa0 escrita pode ser um bom preditor do sucesso aca 

dêmico. Os demais coeficientes foram: 

• conceito e física - r= 0.20 

• conceito e matemática - r=0.24 

conceito e química - r=0.24 . 

c o n c e i t o e h i s t ó r i a - r =0 • 2 9 

conceito e biologia - r=O.32 

• conceito e L. estrangeira - r=0.38 



conceito e geografia - r=0,42 

conceito e D.S.P.B. r"0,48 

conceito e total de pontos - r=0,54 

conceito e Com. e Expressão - r=0,69 

Todos os coeficientes -sao significantes 
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para 

a =0,01, isto e, a probabilidade de que esta associação 

seja meramente casual é bastante reduzida (apenas 1%). 
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6. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Antes de dis cuti r os resul tados, convem res -

saltar, de novo, nao estarmos interessados em estudo exaus 

tivo do vocabul~rio da populaç~o-alvo (candidatos ao ensi 

no superior no Grande Rio, em 1978). A própria amostra 

em que baseamos este trabalho (trezentas e duas redações 

do vestibular realizado pela Fundaç~o Cesgranrio no ano em 

causa)J provavelmente n~o serviria para um levantamento 

deste tiDO. em face das condições especiais em que tais 

textos foram redigidos. Assim, num exame vestibular, as 

redações s~o necessàriamente limitadas, tanto em extens~o, 

pelo tempo disponível, (nO caso em tela a média gÍobal de 

palavras, por redaç~o, foi 198), quanto no próprio tema 

(n~o de livre escolha do estudante, mas prescrito pela ban 

ca examinadora). 

Além do'mais, trata-se de amostra Gnica do ttabalho de ca 

da examinando, e, sobretudo, de texto escrito em situação 

emocional diferente 6a que caracteriza a vida escolar. 

Nosso estudo concRntrou-se na buscR de rela -

çoes entre a extensão vocabular e a habilidade de redigi~ 

aspecto capaz de ser pesquisado 

dações estudadas versavam sobre 

na nossa amostra. As re 

o tema "Vestibular", as -

.sunto evidentemente ligado ~ experiência direta de to dos 

os candidatos. N~o dependendo. pois. de conhecimentos es 

pecíficos. tudo leva a crer que n~o tenha apresentado mai 

ores dificuldades para comentários escritos de até 20 li 

nhas por parte dos examinandos. 

Fato importante, a assinalar, diz respeito a 

vantagem de se poder contar com uma amostra bastante gra~ 

de (trezentas e duas redações) obtida de forma aleatória 

numa população-alvo enorme (mais de cem mi-l redações). O 

rigor do sorteio feito permite pois maior confiança nos 

res uI tados. 

Nossa hipótese de trabalho pressupos que mai-
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or riqueza de vocabulário se relacionasse à melhor habil! 

dade de redigir (traduzida esta por melhor conceito na re 

dação). Torriando como medida de vocabulário, para este es 

tudo, os substantivos, adjetivos e verbos empregados nas 

redações, pusemos à prova as hipóteses referentes a cada 

uma destas variáveis, isto é: 

- a existência de diferença significante, en 

tre os três grupos A, 8 e C, quanto ao uso 

de substantivos. 

- a existência de diferença significante, en 

tre os três grupos A, B e C, quanto ao uso 

de adjetivos. 

- a existência de diferença significante en 

tre os três grupos .A, 8 e C, quanto ao uso 

de v·erbos. 

Foram significantes (para ex = o,oIl as dife -

renças entre os grüpos de redaç60 de conceito A, 8 e C tan 

to no total de substantivos utilizados quanto no de adje

tivos. 

Em outras palavras, a probabilidade de serem 

tais diferenças, entre os totais encontrados, nos grupos 

A, 8 e C, devidas à flutuação de amostra foi de apenas 1 

em 100. Nestàs duas variáveis (total de substantivos e 

de adjetivos) e no nível de significância adotado Ca=o,ol) 

p u de mos e n tão ma n t e r a h i P ó t e s e de vo c a b u 1 á r i o m a i s a m pIo 

estar relacionado a melhor habilidade de redigir. 

Já o estudo do total de verbos empregados nao 

acusou diferença significante indicando que, neste traba

lho, os totais correspondentes, não dj.scriminaram, por si 

só, boas de más redações. O valor de F obtido na análi

se de variância (F -= 0,603) f:i,cou muito abaixo do nível 
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mínimo de significância estabelecendo (a = 0,05). Assim. 

a probalidade de que as diferenças observadas, quanto ao 

to tal d e ver b os, nos g r u p o s d e r e da ç õe s d e c o n c e i t o A, B 

e C, têm probabilidade maior que 5 em J.oo de serem devi

das a simples flutuação de amostra. !Consequentemente,ne~ 

te aspecto (total de verbos) nossa hip6tese não pode ser 

mantida. 

Para aprofundar a análise, levantamos tanto 

o numero de substantivos diferentes ~uanto o de adjetivos 

diferentes por redação, o mesmo se fazendo em relação aos 

ver b os. O b s e r v a mos, e n tão, uma r e 1 a çã o s i g n i f i c a n t e (p a -

ra a = 0.01) tanto entre o nGmero de substantivos diferen 

tes e o Gonceito alcançado na redaçã(!)~ quanto entre o nu 

mero de adjetivos distintos e tal conceito. Vale 

que a probabilidade de que as diferenças observadas 

sem puramente casuais foi de apenas 1 em 100. 

di ze r 

fos-

Já no toc~nte ao numero de verbos diferentes, 

o resultado não acusou diferença significante. O valor F 

encontrado (2,937) ficou abaiyo do valor crítico exigido 

para o nível mínimo de significância adotado (a = 0,05). 

Neste caso, portanto, a probabilidade de as diferenças en 

tre os grupos serem devidas a flutuação de amostra foi su 

perior a 5 em 100. 

A hip6tese levantada, pois, quanto a associa

çao entre riqueza vocabular e habilidade de redigir, pôde 

ser mantida em relação a dois dos aspectos estudados do 

vocabulário, a saber, substantivos diferentes e adjetivos 

diferentes, isto ao nível CI. =0,01. Assim, com boa mar

gem de segurança aceitamos que a diversificação no vocabu 

lário é elemento discriminante na habilidade de redigir. 

tal como medida no vestibular, isto é. por. conceitos atri 

buídos a redação. Em suma, quem possui acervo mais am -

pIo de palavras (e dos conceitos que elas denotam) tem 

maior probabilidade de redigi.r melhor. a confirmar o assi 
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~alado por W. Kolesnik. em 1967: "Quanto mais palavras o 

individuo conhece, tanto mais conceitos, provavelmente, 

possui. Estará mais apto a raciocinar, se tiver mais con

ceitos a sua disposiç5o". 1 

Também a confirmar estudos anteriores de R. 

Travers (1955). F. Oivesta (1970). L. Karme (1970) e ou

tros. sobre associação entre redação. leitura. vocabulá -

rio e sucesso escolar (conforme exposto no capo 3) foi a 

observação de relação positiva e significante (para a=O.Ol) 

encontrada entre conc~ito na redação e resultado nas de 

mais provas do vestibular. o mesmo fen6meno foi verifica 

do entre o conceito na redação e o total de pontos no ve~ 

tibular. conforme nossos dados mostraram. Tal observa -

çãp evidenciou. portanto. que quem redige bem. em geral 

também domina maior número de conceitos. provavelmente tem 

melhor nível de compreensão de leitura. e. em geral. de 

material verbal. o que. talvez. redunda num desempenho es 

colar superior ao daquele que possui vocabulário mais re-

duzido. Visto que nossa escola apóia-se muito na lingua-

gem verbal. fica patente. o quanto é importante para o es 

tudante. o domínio de vocabulário extenso. 

Os resultados encantrados permitem-nos. en~o. 

manter. dentro de um intervalo fiduciário de 99%. nossa 

h i P ó te s e b á s i c a. i s to· é • d e que nas re da ç 6 e sem e s t u do. um 

vocabulário mais ext~nso associa-se a conceito melhor (o 

que por sua vez dá apoio à suposição de que a riqueza vo 

cabular relacio'na-se à habilidade de expressão escrita). 

Resta agora considerar alguns reflexos destes 

achados empíricos no processo ensino-aprendizagem. parti

cularmente no campo da expressão escrita. 

Vale aqui lembrar que. no ano em causa (1978). 

apenas 3.52% das redações obtiveram conceito A. enquanto 

qu~ 29.38% alcançaram conceito B e 67.1% receberam doncei 

to C (dados fornecidos pel~ Fundação Cesgranrio). 

BIBLIOTECA 
FUNDACAO GETÚLIO VARGAS 

Consi-
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derando a relação, evidenciada neste trabalho e nos es tu 

,dos anteriores, ,aqui citados, entre vocabulário e habili 

dade de redigir, bem como entre esta e sucesso acadêmico. 

parece cabível supor que a 'maioria dos candidatos examina 

dos acusou deficiência de expressão escrita. 

a população-alvo compreendeu. em 1978, cem 

Note-se que 

mil e trezen 

tos candidatos, provenientes de escolas públicas e parti

culares, de 2 9 grau, na sua esmagadora maioria da área do 

Grande Rio. Em consequência. seu desempenho acadêmico, 

num sistema escolar muito apoiado na transmissão verbal, 

há de estar. tudo levi"l a crer, seriamente comprometido. 

Em 1979, quando o total de candidatos subiu a mais de cen 

to e vinte mil, 12,5% das redações lograram conceito A, 

34,2% obtiveram conceito B e 53,3%, alcancaram conceito C. 

Seçundo relat6rio, ainda in~dito, da Fundação CESGRANRIO. 

tais índices não indicam, forçosamente. melhoria na habi 

lidade de redigir. Estes resultados se deveram, antes de 

tudo. a uma reformulação nos crii~rios de julgamento das 

redações, dando maior ênfase à coerência e a clareza, p~ 

ra deixar em segundo plano os erros ortográficos e 

ticos. 

si ntá 

Sendo o vestibular. apenas um momento na vida 

do nosso estudante, conviria estender a análise das di fi 

culdades no uso da língua a todas as séries escolares. des 

de as primeiras. s6 assim poderíamos apreender melhor as 

dificuldades e, a pattir daí. estudar soluções. 

Se. como se evidenciou. o domínio de vocabulá, 

rio está correlacionado a habilid,ade de redigir. seria de 

suma import~ncia que esta variável merecesse atenção esp~ 

cial na elaboração de materiaZ didático~ para todas as sé 

ries e todos os graus do sistema escolar. Alertados para 

este fato. os professores poderiam instigar, de modo pl~ 

nejado e sistemático, a formação e o enriquecimento dos 

conceitos (e, consequentemente. a ampliação do vocabulá 

rio correspondente). o aluno seria. assim. estimulado a 
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dominar melhor a linguagem, seja para compreender os tex 

tos lidos, seja para melhor se expressar verbalmente (em 

forma oral ou escrita). Os especialistas no ensino delin 

guagem poderiam colher, em 'estudos empíricos como o pre -

sente, subsídios para a melhoria da habilidade de redigi~ 

cujas deficiências, no nosso estudante" tanto clamor estão 

levantando. 

Parece oportuno lembrar ~ue entre as vinte e 

duas s u g e s t õ e s do G r u p o de T r a b a 1 h o, f o r ma d o p e 1 o ME C , em 

1976, para estudar problemas do ensino da língua portugu~ 

sa, desde os primeiros anos escolares, apenas três se re-

feriram ~ verificação do uso da língua. Além disto a p~ 

lêmica sobre o uso de questões de escolha-múltipla ou de 

ti~o discursivo para averiguação da aprendizagem ( debate 

que hoje parece tomar vulto enorme) apenas reflete um pr~ 

blema antigo sobre instrumentos de verificação do rendi -

men"to. Como destaca E. Medeiros "as ppovas" qualquer que 

seja o seu tipo" não são panacéias papa os males do ensi

no nem por eles podem ser responsabilizadas. Instrumen

tos de verificação de resultados., mostpam-se capazes" se 

bem construidos e utilizados" de contribuir muito para o 

ensino~aprendizagem" mas não é es te". de forma alguma" o 

seu propósito central".2 As demais sugestões do referido 

Grupo de Trabalho voltaram-se todas para o "aperfeiçoame.!:! 

to do ensino da língua'portuguesa no ensino regular".3 

Não f o i, P o r s i n a 1 , di f e r e n t e o mo d o de p e n -

sar do Conselho Federal de Educação ao fixar normas mais 

amplas para a elaboração do próprio currículo escolar. No 

P a r e c e r 8 5 3/ 71, I ê - se: 

"A l{ngua portuguesa" portanto será encarada 

como o instrumento por excelên~ia de comunica 

çao" no dup lo sentido de transmissão e compr~ 

ensao de idéias" fatos e sentimentos e sob a 

dupla forma oral e gráfica" o que vale dizer: 

Zeitura" escrita e comunicação oral. Nesta úl 
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tima encontra-se um dos e lementos mais eviden 

tes de conexão entre a l{ngua e os Estudos So 

ciais~ encarados como um mecanismo de integrE 

ção do educandd ao meio". 

Os resultados deste trabal~o reforçam a impo~ 

t~ncia da leitura, uma das formas valiusas de enriquecer 

o vocabulário, o que proporcionará ao ~luno condições me 

1 h o r e s de s e e x p r e s s a r, t a n tos o b f o r mil o r a 1 q u a n t o e s c r i 

ta. 

O ensino da linguagem haveria de ter, por con 

seguinte, como um dos objetivos a visar deliberadamente o 

enriquecimento do vocabulário do educando, tendo em vista 

sua estreita associação ao domínio de conceitos. Co mo sa 

lienta E. Medeiros "parece vantajoso a.c.r a conhecer ao prE. 

fessorado do 19 e 29 graus a presença de correlação sign~ 

ficante entre extensão vocabular e nDta em redação (tal 

como se verificou em exame vestibular). Visto que a r-z. -

queza vocabular associa-se~ entre outras variáveis ao nu 

mero e ao refinamento dos conceito dominados (os quais~por 

sua vez~ ampliam-se e se aprimoram com o crescimento e a 

diversificação das experiências que lhes servem de base) ~ 

poderemos supor que~ em igualdade de eondições~ escreverá 

melhor quem tem vivências mais ricas e diferenciadas. Co 

mo parte~ então~ das providências destinadas a melhorar~ 

no nosso estudante a habilidade de redigir~ seria aconse

lhável fazer preceder as Y'edações~ pedidas pela escola~ de 

toda uma série planejada de experiências~o mais poss{vel 

diretas e intimamente relacionadas ao tema em causa. Uma 

das observações mais ouvidas entre os professores de Comu 

nicação e Expressão é que os alunos escrevem mal porque~ 

entre outras desvantagens~ "não tem o que contar". Seu vo 

cabulário restringe-se~ portanto~ pelas próprias limita

ç~es das suas vivências~ nos assuntos $obre as quais sao 

\ convocadas a redigir. Esta carência~ por sinal~ fieou mui 

to evidente em certos exames vestibulaPes realizados no 



104 

Pais no inicio de 1980, nos quais as redações (considera

das de muito má qualidade) tiveram como tema obrigatório, 

uma O prêmio Nobel e outra O êxodo rural". li 

De outro lado, tendo em vista aperfeiçoar o 

processo de seleção de candidatos ao ensino superior, se 

ria vantajoso elaborar e padronizar provas especiais de voc~ 

bUlário, capazes de fornecer mais uma informação sobre a 

habilidade de usar nossa língua. 

Patentead Q a existência de uma relação entre 

domínio de vocabulário e sucesso escolar, esta medida, fei 

ta no limiar do curso superior, poderia servir ainda como 

índice preditivo do desempenho do candidato no curso bus 

cado. Tal instrumento apresentaria, de imediato, duas gra~ 

des vantagens: além de oferecer mais uma informação, a l~ 

var em conta na seleção, se tiver a forma de prova objet~ 

va 'permitirá julgamento, mais imparcial, mais econômico em 

tempo e trabalho e menos sujeito a erro devido a discre -

pãncias entre examinad~res e no pr6prio, por humor ou can 

saço. Vale aqui repisar, com E. Medeiros, que as provas 

de redação acusam, entre outras desvantagens: 

"julgamento impreciso (falha gravissima), além 

de demorado, sujeito ainda à variação de cri

térios (en·tre examinadores diferentes e no 

mesmo examinador, com o correr das horas), in 

fluência do "efeito de halo" nas notas,. amos

tragem Zimi tada do campo (e frequen temente te!!;.' 

denciosa) • •• grande gçxsto de tempo em respon

der às questões (porque é preciso organizar 

as idéias e as redigir), oportunidade de va

ler-se de chavões ou de in c lui l' tre chos corre 

tos, porém memorizados". 5 

Ainda com respeito à dificuldade de correçao 
:Jj 

~ de redaçôes vale assinalaras observaçôes mais recentes 
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de Alan Purves, em livro publicado, em 1979; "Questão im 

portante é a de determinar até que pon~o o julgamento das 

respos tas representa de fato um ju 19amento da expressão es 

arita. Até aerto ponto ele o é - e necessariamente o é 

na nossa sociedade altamente verbal. Entretanto, também 

há queexaminar as respostas em si, separadamente da manei 

ra de expressá-las; é preciso determinar se a resposta foi 

bem formuZada e se o examinando estabeZeceu a devida li

gação entre e la e a sua forma de apr'esentação... O ju l

ga~ento do mérito de cada resposta passa a ser ad hoc e 

reconhecidamente subjetivo ... embora o examinador procu

re avaliar de modo desapaixonado". 6 

Outra sugestão decorrente deste trabalho e a 

de se desenvolverem estudos mais aprofundados sobre as van 

tagens e desvantagens da inclusão de redação nos concur -

sos vestibulares.' Antes de tudo porque, como os dados 

da pesquisa mostraram, o conceito obtido naquela prova se 

c o r r e 1 a c i o na de mo dos i g n i f i c a n t e (c o m r = O, 69 n o c a s o s i~ 

nificante para a. = 0,01) com os escores obtidos na prova 

objetiva rle lingua portuguesa. Apresen ta, demai s dis to, 

correlação positiva e significante La. = O,OU com os esco 

res das demais provas. Isto leva a crer que o bom estu 

dante, por via de regra, também redige bem (e talvez is

to explique boa parte 'do sucesso escolar). 

A redação feita no vestibular, por conseguinte, parece po~ 

co cantribuir (a n~o ser como confirmaç~o) para definir o 

"status" acad~mico do candidato. Esta maneira de encarar 

a informação oferecida por tal radação transpareceu clar~ 

mente, no vestibular em tela, ao ser dada a bonificaç~o de 

30% sobre a nota alcançada na prova. objetiva de língua por 

tuguesa para as redações de conceito A e de 

de B. 

15% para as 

Aspecto da maior gravidade na redação, como 

instrumento de seleção, é o da reduzida precisão deste ti 
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po de prova, conforme o demonstraram p~5quisas desde o i

nício do século (Capítulo 2, estudos d~ J. Rice, Starch e 

Elliot, E. Page, W. Coffman, Di Dio, H. Vianna e outros). 

Talvez seja esta a razão de' ter sido a redação incluída e 

excluída, por diversas vezes, dos examms vestibulares, tan 

to no B-rasil (como mostra a evolução hii.stórice do :1 nosso 

p r o c 8 S S o de s e I e ç ã o p a r a o e n s i nos u p err-'i o r) q u a n to nos EE. 

UU. (conforme salientou J. French - 19ffiJ6). 

Como confiar em instrument@ tão sujeito a er

ro, em procedimento t~o delicado e de ttão graves repercu~ 

sões individuais e sociais, quanto o d~ seleção de candi-

datos ao curso de 3 9 grau? Se as nota5 atribuídas variam 

não só de um examinador para outro, corrro também para o me~ 

\mo examinador, em julgamentos feitos em momentos diferen -
~:-

tes, mesmo quando se trata de amostras pequenas, que dizer 

da avaliação de milhares de redações. Quando a afluência 

aumenta e há mais de cento e vinte mil candidatos, força

s a m e n t e a b a n c a d e v e i n c I u i r dez e nas dEe~ e x a mi n a dare s , a 

trabalhar sob pressão de tempo. E que dizer dos custos 
I 'r; de tal e!l!p r e e n di me n to,? 

A mesma preocupaçao foi mffimifestada pelos au

tores do Parecer sobre inclusão de prID\1aS discursivas nos 

vestibulares, em 1975. Entre as suas ~onclusões diz a 

primei ra: "Um pronunci amen to nes ta hOY'6l 3 s obre a vali dade 

da inclusão da prova de redação no Concurso Ves tibular, s!:. 
ria prematuro, em face da análise dos lProb lemas e ducacio-

\nais já pratiiada pelos educadores brmileiros; se basea

do na experiência de outros patses, nm seria convincente 

nem rea lis ta; se baseado em observaç~ individuais ou im 

pressões mais ou menos subjetivas, esftaria faltando com a 

objetividade e o esptrito cienttfico ;RXigido na análise do 

problema". Prosseguindo diz a Comiss5io qu~ "somente est~ 

dos emptricos sobre os problemas lig~os à inclusão da prE,. 

va de redação no Concurso Vestibular rlPoderão indicar, com 

a objetividade necessária, as vantage7'lJS e desvantagens". 



Ainda a este respeito vale assinalar o trabalho de 

~oares, da Univer:sidade Federal de Minas Gerais, que 
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f1agda 

l'vem 

procurando aperfeiçoar a metodologia de correçao de grande 

nGmero de redaç6es. 

Pesquisa desenvolvida recentemente em são Pau

lo pelo Prof. Renato A. Oi Dio mostrou. por sua vez, que 

as provas objetivas são capazes de discriminar tão bem os 

estudantes quanto as do tipo analítico dissertatives. Dian 

te deste fato poder-se-ia levantar a questão da vantagem 

de seu s a rum ti P o de ,q u e s tão m a i G t r a b a 1 h o s a q u a n d o o o u 

tro tipo (objetivo) também satisfaz a finalidade de distin 

guir bons de maus examinandos. 7 

~ preciso, porem, destacar que, malgrado aba! 

xa validade e precisão da redação, como recurso de seleção 

tepor isso de uso questionável num processo tão crítico' 

qua'nto o vestibular), há necessidade de ser desenvolvida 

sua prática nas escolas, de forma contínua, sempre visando 

aperfeiçoar seu julgamento. Também foi essa uma das con-

clus6es da Comissão que estudou a viabilidade das 

de redação nos vestibulares. 

provas 

"t imperativo~ através de:í;medidas efetivas e 

urgentes~ que se proporcionem ao magistério de 19 e 29 

graus condições que lhe permitam dar ênfase aos exerc{ci'

os escritos de L{ngua Portuguesa". 8 
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