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RESUMO

Este estudo objetivou verificar se o desempenho em redação de 39 estudantes
matriculados num curso pré-vestibular em Campos dos Goytacazes/RJ estaria relacionado às
suas crenças de autoeficácia para planejar, organizar e realizar redação. Fez-se um estudo de
caso, de natureza quantitativa, utilizando como recurso de observação um questionário, um
teste relacionado à autoeficácia em escrita e uma proposta de redação, esta avaliada de acordo
com os critérios utilizados no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Os dados foram
repassados para o computador através do programa estatístico SPSS, e posteriormente fez-se
uma análise descritiva e fatorial dos dados. Os resultados indicaram que, de forma geral,
houve uma relação de independência entre as variáveis examinadas, isto é, não se confirmou
a hipótese de que haveria relação entre desempenho em redação e a crença de autoeficácia
para a realização de tal tarefa. Entretanto, a análise fatorial demonstrou que os prévestibulandos demonstraram ter crenças de autoeficácia mais positivas em relação às
Habilidades em Recursos de Escrita do que em comparação com as Condutas
Autorreguladoras em escrita de Dissertação-Argumentativa, refletindo a necessidade de
receberem maior orientação nas variáveis que integram essa categoria. O estudo observou
também a relação entre a crença de autoeficácia em escrita de redação e características dos
estudantes relacionadas ao gênero (masculino e feminino), turno em que estudam (diurno ou
noturno) e tipo de escola onde estudam ou estudaram (pública ou particular), constatando,
com exceção de “Gênero”, que não houve diferença na crença de autoeficácia em escrita dos
sujeitos observados em relação às variáveis mencionadas.

Palavras-chave: Autoeficácia; Pré-Vestibular; Escrita de Redação; ENEM.

ABSTRACT

This study aimed to verify the performance in writing 39 students enrolled in preuniversity course in Campos dos Goytacazes / RJ is related to their self-efficacy beliefs to
plan, organize and carry out writing. There was a case study of a quantitative nature, using as
an observation feature a questionnaire, one self-efficacy-related test in writing and proposal
writing, this evaluated according to the criteria used in ENEM (National High School Exam) .
The data were transferred to the computer using the SPSS statistical program, and later
became a descriptive and factor analysis of the data. The results showed that, overall, there
was a relative independence between the variables considered, that is not confirmed the
hypothesis that there relationship between writing performance and self-efficacy belief to
perform this task. However, the factor analysis showed that the pre-school students
demonstrated a belief of more positive self-efficacy in relation to Skills in writing resources
than compared to the Self-regulating pipelines in writing Dissertation-Argumentative,
reflecting the need to receive more guidance on variables within that class. The study also
noted the relationship between the belief of self-efficacy in writing essay and student
characteristics related to gender (male and female), turn that study (day or night) and type of
school where they study or studied (public or private), noting, with the exception of "Gender",
there was no difference in self-efficacy beliefs in writing of the subjects observed in respect to
the above variables.
Keywords: Self-efficacy; Pre entrance exam; Essay writing; ENEM.
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INTRODUÇÃO
As oportunidades de acesso às universidades, tanto públicas quanto privadas, têm se
ampliado desde o final dos anos 90, sobretudo, a partir da criação das políticas públicas, como
o ENEM, o PRÓ-UNI, o FIES, por exemplo, conforme menciona Zago (2008).
Consequentemente, com a democratização do ensino – lema dos responsáveis pela
reestruturação da educação brasileira – surgiram muitos Cursos Pré-Vestibulares, aulas
preparatórias para auxiliar no ingresso ao Ensino Superior.
É possível perceber, em diversos exames pré-vestibulares que ocorrem no nosso país,
que há um grande enfoque na Língua Portuguesa e suas vertentes. Além disso, geralmente, a
nota neste campo disciplinar tem um grande peso, principalmente na parte de Redação, a qual
exige do aluno um olhar crítico, argumentos adequados, o domínio da norma culta, além de
outras habilidades.
As redações para o Enem e/ou as dissertações-argumentativas são temidas por muitos
estudantes, os quais não se sentem muitas vezes preparados para escreverem sobre
determinado tema, demonstrando-se inseguros e não acreditando nos seus potenciais frente à
escrita.
Dessa forma, o interesse por estudar a temática relativa às dissertações-argumentativas
foi despertado e reforçado por uma pesquisa feita por Barry Zimmerman e Albert Bandura
(1994) relacionada ao impacto das influências autorreguladoras no desempenho em redação
de calouros de uma faculdade americana. Tal estudo concluiu que a autoeficácia acadêmica
observada – a crença na própria capacidade para organizar e executar ações requeridas ao
desempenho de situações específicas (Bandura, 1997) – afetou a nota de aprendizado
diretamente e teve também um grande impacto no estabelecimento de metas pessoais. A partir
desse panorama, pretende-se adequar o respectivo estudo com estudantes brasileiros,
considerando a relevância de uma dissertação-argumentativa bem elaborada para aprovação
num vestibular/ENEM,
Assim, este trabalho foi motivado pelo desejo de conhecer as crenças de autoeficácia
em escrita de estudantes que ainda não estão no Ensino Superior, mas que estão se preparando
para isso: os pré-vestibulandos. As questões (P) que elucidaram o trajeto desta pesquisa
foram:


P1: Há relação entre crença de autoeficácia de pré-vestibulandos e seus respectivos
desempenhos em redação?
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P2: Em quais aspectos observados no instrumento que avalia a autoeficácia os
alunos apresentaram maior e menor desempenho em relação às suas crenças em
escrita?



P3: Em quais competências avaliadas na redação os pré-vestibulandos apresentam
melhor e pior resultados, respectivamente?

Considerando que a crença de autoeficácia influencia nas decisões, nas ações e nos
pensamentos dos indivíduos, além de poder ser diferente conforme a situação e o contexto,
foram levantadas as seguintes hipóteses (H):


H1 - Há relação entre a crença de autoeficácia e o desempenho em redação, ou
seja, os alunos que têm maior crença de autoeficácia são, também, aqueles que
apresentam melhor desempenho em redação.



H2 - Os pré-vestibulandos demonstram maior crença de autoeficácia nos
aspectos relativos à própria escrita de redação. Por outro lado, uma baixa
crença será detectada nos quesitos inerentes à capacidade de atenção e
organização ao elaborar uma redação;

 H3 - Os pré-vestibulandos demonstram maiores dificuldades nas competências
que envolvem o domínio da coesão e da coerência.

Foi delimitada, portanto, como objetivo desta pesquisa, a análise da relação entre a
crença de autoeficácia e o desempenho em redação de alunos inscritos em curso PréVestibular no município de Campos dos Goytacazes. Especificamente, buscou-se: a) avaliar a
percepção e/ou julgamento dos pré-vestibulandos em relação às suas capacidades; e b)
verificar se existiam diferenças entre o sentimento de autoeficácia, considerando as variáveis
gênero, turno de estudo e tipo de escola em que os participantes estudam/estudaram.
A escolha desse curso não foi aleatória: foi feito um levantamento dos cursos da
cidade que tiveram as melhores notas em redação no ENEM; e o referido curso destacou-se
nos últimos anos com resultados bastante satisfatórios.
Desse modo, esta pesquisa torna-se relevante e justifica-se, especialmente por ser
aplicada a um grupo que ainda está em processo de preparação para a entrada em
universidades, além de tratar de uma temática tão discutida nos últimos anos, que é a redação
para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Ressalta-se que Zimmerman e Bandura,
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no artigo Impact of Self-regulatory Influences on Writing Course Attainment, mencionam a
importância de futuras investigações sobre o assunto: “É importante que, em futuras pesquisas
sobre a eficácia autorreguladora em redação, seja determinado se a trilha de resultado para
alunos de faculdade estende-se também a uma amostra mais jovem” (ZIMMERMAN &
BANDURA, 1994, p.858).
Com o intuito de fundamentar os propósitos deste trabalho, primeiramente, fez-se uma
descrição sucinta sobre a Teoria de Autoeficácia, de Albert Bandura, relacionando-a com a
Autorregulação da Aprendizagem.
Fez-se necessário também um levantamento bibliográfico referente à escrita de
dissertações-argumentativas, bem como da forma como esta é trabalhada nas salas de aula, e
seu impacto nos exames avaliativos. Em seguida, foi feita uma breve contextualização do
ENEM e do seu respectivo sistema de avaliação.
Visto que os sujeitos desta pesquisa são os pré-vestibulandos, tornou-se relevante
apresentar uma breve discussão sobre os Cursos Pré-Vestibulares e suas reformulações a
partir do ENEM. Também foram relatadas pesquisas relacionadas a este estudo e que
englobam temáticas como: Redação, Língua Portuguesa, Crença de Autoeficácia e estudantes
que se preparam para o Ensino Superior.
Nas últimas partes deste estudo, apresentou-se a metodologia utilizada para atingir os
objetivos apresentados, o tratamento e a análise dos dados, finalizando com as devidas
conclusões.
Espera-se, com este trabalho, contribuir no que diz respeito ao conhecimento dos
elementos (ou das crenças) que interferem no desempenho na escrita de uma redação; além
de, futuramente, a partir da referida investigação, poder auxiliar docentes de Língua
Portuguesa em sua prática, assim como os próprios pré-vestibulandos diante do preparo para o
ingresso ao Ensino Superior.
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1 A TEORIA DE AUTOEFICÁCIA DE ALBERT BANDURA

A Teoria de Autoeficácia vem sendo tratada recentemente em pesquisas e trabalhos
brasileiros e internacionais. Inserida na Teoria Social Cognitiva de Albert Bandura, a Crença
de Autoeficáca foi apresentada pela primeira vez por este autor em 1977, no artigo Selfefficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change (AZZY; POLYDORO, 2006), o
qual abordava uma pesquisa realizada com pessoas em tratamento de fobias.
Durante este processo, surgiam diferenças individuais com relação à
possibilidade de todos os indivíduos alcançarem sucesso. Algumas pessoas
mesmo desenvolvendo uma expectativas de resultados altamente positiva
propiciada pelas técnicas que os protegeriam de determinadas
consequências, apresentavam diferenças na percepção da capacidade para
usar essas técnicas em ambientes não-terapêuticos (COSTA &
BORUCHOVITCH, 2006, p. 93).

Nesse estudo, o psicólogo canadense expôs pacientes que apresentavam alto grau de
fobia a situações que promoviam esse medo persistente e irracional. O intuito era verificar se
tal tratamento, baseado na autorregulação e na modelação, instigaria os indivíduos observados
a reagirem sobre o ambiente por meio de suas próprias capacidades. Após algum tempo do
trabalho

desenvolvido

com aqueles

pacientes,

Bandura

percebeu

que

houve

o

desaparecimento das fobias que afligiam os mesmos, além de observar que, a partir dos juízos
sobre a própria capacidade e nas expectativas de resultados, uma pessoa pode se tornar capaz
de gerenciar seu próprio comportamento.
É importante ressaltar que existe uma diferença entre expectativa de resultado e
autoeficácia. A primeira refere-se às expectativas do sujeito em relação à ação final, ao
produto final de uma tarefa. A segunda está direcionada ao processo da ação, à capacidade do
sujeito durante todo o percurso:
Quando avaliamos o resultado esperado, pensamos nas consequências que se
seguirão a determinadas ações e quando avaliamos nossa eficácia para
realizar as ações (que levariam àqueles resultados), estamos pensando em
um “momento” anterior: tenho condições de agir para produzir tais
resultados? (AZZI & POLYDORO, p. 129, 2010).

Em face desta visão, a autoeficácia, por se referir diretamente a atividades específicas
(pois não significa que a pessoa deva ter uma crença de eficácia positiva em relação a diversas
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ações e em um mesmo nível em todas), que o respectivo “sentimento” demanda por uma
constante avaliação.
Há, inclusive, um trabalho do próprio Bandura (1995) que revela que algumas pessoas
podem apresentar uma crença de autoeficácia irrealista, ou seja, quando um sujeito acredita
que tem uma capacidade muito além daquela que realmente apresenta ou vice-versa. Esta
denominação assemelha-se ao que Burón (1993) designa metaignorância, ou seja, em uma
determinada tarefa um indivíduo não compreende o que deve ser realizado e, além disso, não
percebe que não há essa compreensão por parte de si mesmo.
Ao longo dos estudos de Albert Bandura, a definição de autoeficácia foi sendo
reformulada. As pesquisadoras Regina Azzy e Soely Polydoro (2006) elaboraram um quadro
(ANEXO A) em que apresentam a evolução dessa teoria, considerando, especialmente, as
mudanças no modo de defini-la. Ora chamada de expectativa de eficácia, ora autoeficácia
percebida, ora autoeficácia - conforme é denominada nas últimas pesquisas de Bandura -, a
referida teoria foi constituindo-se como a crença que alguém tem em relação à própria
capacidade para organizar e executar determinada atividade.
Entre os mecanismos da ação humana, nenhum é mais nuclear do que as
crenças das pessoas em suas eficácias pessoais. A autoeficácia refere-se às
crenças nas próprias capacidades para organizar e executar uma ação. As
crenças de autoeficácia agem sobre o modo de pensar, de sentir, de motivarse e de atuar das pessoas (BANDURA, 1999, p. 21).

Diante dessa afirmativa, percebe-se que a autoeficácia está intimamente relacionada ao
aspecto motivacional, uma vez que – conforme pesquisas demonstram (PINTRICH e
SCHUNK, 1996) – alunos com maiores índices de autoeficácia sentem-se mais motivados a
persistirem em uma tarefa, e, consequentemente, apresentam melhores resultados.
Assim sendo, a autoeficácia está também ligada às metas que um sujeito estabelece
para si próprio, aos seus pensamentos otimistas e/ou pessimistas ao executar certa tarefa, além
de permitir a autorregulação e o autocontrole. Conforme Zimmerman destaca, “as crenças de
autoeficácia influenciam sobre as metas que as pessoas selecionam e sobre o compromisso
que adquirem com elas. Quanto mais capaz uma pessoa se considera, mais fortes são as metas
que estabelece para si mesma” (ZIMMERMAN, 1999, p. 193).
A partir da pesquisa de Bandura a respeito da eficácia pessoal, inicialmente citada, foi
possível constatar que as crenças agem como elemento regulador não só das ações, mas
também da motivação e da emoção, ou seja, um elemento que envolve tanto aspectos
cognitivos quanto afetivos (BANDURA et al., 2003).

19

Segundo Bandura (1998), a avaliação da crença de autoeficácia envolve a percepção
das suas 3 dimensões:


A intensidade: o julgamento de uma pessoa em relação a sua atuação em
determinada tarefa;



A generalidade: uma espécie de transferência da autoeficácia de uma
situação/ação para outra;



O grau/nível de dificuldade: o nível de complexidade de uma tarefa que o
sujeito considera ser capaz de atuar (NAVARRO, 2007).

Isso significa que a intensidade, de uma forma ampla, é a força da crença diante de um
curso de ação. Nesse caso, é possível notar que Bandura tenta esclarecer, implicitamente, que
o nível de autoeficácia pode variar, dependendo da tarefa. A generalidade está ligada à
amplitude da crença, ou seja, à extensão de determinado sentimento de capacidade de uma
tarefa para outra. E o grau de dificuldade, também chamado de magnitude, refere-se às
percepções de autoeficácia, partindo do nível de dificuldade da tarefa: se uma atividade for
complexa, consequentemente, exigirá uma maior percepção/observação da crença; caso a
ação seja algo fácil ou corriqueiro para o sujeito, logicamente, sua análise sobre sua
capacidade será menor.
Verifica-se que há um vasto número de trabalhos do psicólogo que abordam a
autoeficácia. Estudar como o indivíduo avalia a própria capacidade frente a uma tarefa tem
instigado muitos pesquisadores, como já foi dito, e na educação não tem sido diferente.
Investigadores do assunto debruçam-se, nos últimos anos, desvendando o poder e a influência
das crenças de autoeficácia no contexto educacional, seja em relação aos professores e/ou em
referência aos estudantes.

1.1 As fontes de autoeficácia
Pode-se dizer que as crenças de autoeficácia são construídas através de quatro fontes:
as experiências de êxito, as experiências vicárias, a persuasão verbal e os estados
físicos/emocionais.
As experiências de êxitos, também chamadas experiências diretas ou de domínio,
estão relacionadas àquelas situações em que os indivíduos vivenciaram momentos de êxito ou
de sucesso a partir da tarefa realizada. O mesmo, ao realizar uma tarefa semelhante, resgata –
conscientemente – a situação que trouxe resultados positivos, e, desta forma, influencia e
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aumenta o nível pessoal de autoeficácia, por acreditar que será capaz de executar a ação de
maneira tão satisfatória quanto a que fez outrora.
As experiências bem sucedidas são as formas mais importantes de conceber
a autoeficácia, pois são as evidências mais autênticas sobre suas capacidades
e que darão confiança no desempenho de atividades similares futuras
(CALIATTO & MARTINELLI, 2009, p. 190).

É relevante afirmar que as experiências de fracasso também afetam a autoeficácia,
visto que, ao trazer à tona os momentos passados de frustração ou de resultados não tão
satisfatórios, o indivíduo reflete sobre a própria ação e, muitas vezes, pode se sentir incapaz e
desmotivado. Contudo, há a possibilidade também de que tais experiências não tão bemsucedidas possam fazer a ação ao contrário, isto é, ao invés de demonstrar-se incapaz diante
de uma tarefa, a pessoa pode elaborar cenários antecipatórios (BANDURA, 1991): ter uma
antevisão de problemas que podem ocorrer ou que já ocorreram - e também de soluções -, de
modo a evitar que os mesmos ocorram na ação presente.
As experiências vicárias são aquelas em que o sujeito observa ações e resultados de
outros, como se buscasse relacionar sua tarefa à de outro indivíduo, tendo como pressuposto
que a ação seja similar à sua. Assim, a pessoa verifica se outra, com características cognitivas
também equivalentes às suas, conseguiu realizar com sucesso a referida ação.
Ao perceber que esta foi capaz de planejar, elaborar e realizar tão bem a atividade, as
crenças de autoeficácia daquela aumentam. É como se pensasse o seguinte: “Se ele conseguiu,
eu também posso ser capaz de realizar”. Contudo, somente esta fonte não é suficiente, visto
que um aluno, por exemplo, pode analisar o sucesso do outro como um fracasso seu ou como
uma falta de capacidade para chegar ao mesmo nível do modelo observado:
É possível que muitos alunos atribuam o êxito de certos colegas a uma
inteligência maior que a sua, o que os levará a desistir do esforço, tanto por
acharem que ele será inútil, como também para não correrem o risco de
aparecerem menos capazes, pois esforço sem bons resultados seria
interpretado como indicador de falta de capacidade (BZUNECK, 2009,
p.122).

Outra fonte de autoeficácia é a persuasão verbal ou social. Assim como a anterior, esta
é gerada e impulsionada por terceiros. Contudo, ao contrário da experiência vicária, em que o
marcante é a observação de modelos sociais, nesta 3ª fonte, uma outra pessoa atua de forma a
estimular, ou, em alguns casos, para desmotivar. Tudo dependerá da intenção e da
credibilidade desta pessoa envolvida no processo (IAOCHITE, 2006; BANDURA, 1986).
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A persuasão social refere-se aos comentários, às palavras que se ouve de outros, como
“você vai conseguir”, “você é capaz”, “continue se esforçando”. São direcionamentos que
aumentam a autoeficácia e apresentam um grande poder para a tomada de decisões e da ação
do sujeito. Dependendo do que é falado, pode-se influenciar positivamente ou negativamente.
Isto é muito visível e frequente no contexto escolar: o modo como um professor dirige-se a
um aluno, as suas palavras de motivação em sala de aula. Por isso, conhecer as crenças destes
sujeitos é tão importante, posto que traz benefícios ao processo educativo.
Voltando às fontes, a quarta está ligada aos estados físicos e emocionais do ser
humano. O estresse e o nível de ansiedade, por exemplo, são alguns dos elementos que fazem
parte desses estados. Por exemplo, quando alguém se sente pressionado a executar
satisfatoriamente uma ação, o seu nervosismo, o suor e a ansiedade são aparentes, gerando até
mesmo em alguns enjoos e náuseas, que podem minimizar a autoeficácia. Por outro lado, o
entusiasmo e a calma, somados à confiança na própria capacidade, aumentam a competência e
o domínio na realização da tarefa (LENT; BROWN; HACKETT, 1994). Deste modo, saber
controlar estes estados emocionais também se torna desafiador.
É importante destacar que a crença de autoeficácia varia conforme o contexto,
sofrendo influências dos fatores descritos (não necessariamente todos ao mesmo tempo), e
permitindo ao indivíduo refletir a respeito da realização de determinada tarefa, de forma que
mobiliza os aspectos emocionais, cognitivos e comportamentais.

1.2 Autoeficácia e Teoria Social Cognitiva
Albert Bandura também pode ser considerado o precursor e pai da Teoria Social
Cognitiva (TSG). Apesar de cada uma ter o seu enfoque, a Teoria Social Cognitiva e a Teoria
da Autoeficácia estão intimamente ligadas. Numa analogia, a primeira seria uma árvore, e a
segunda, um dos seus galhos ou frutos oriundos desta estruturação de ideias. Segundo
Bandura e Locke (2003), a TSG está enraizada numa perspectiva em que as pessoas agem de
forma antecipatória, intencional, planejando e avaliando, de maneira reguladora, suas ações.
Foi em 1950 que Bandura iniciou os seus primeiros trabalhos desta combinação de
construtos que elaborados constituíram a Teoria Social Cognitiva, uma teoria da psicologia
que procura explicar o funcionamento humano. Para elucidá-lo, o estudioso advoga que o
homem é influenciado por três elementos que, combinados, formam a Tríade Recíproca ou
Causalidade Recíproca: o ambiente, os aspectos pessoais e o comportamento, conforme é
apresentado na Figura 1:
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Figura 1- Elementos que integram a relação triádica da Teoria Social Cognitiva.

Pessoa

Comportamento

Ambiente

Fonte: Adaptação de Bandura (1989).

De acordo com a respectiva teoria, o homem não é apenas mero produto do ambiente.
Ao anunciar tal afirmação, seus pensamentos foram de encontro a muitas teorias vigentes
naquela época, como o behaviorismo de Watson e Thomdke, que pregava a aprendizagem por
condicionamento, desconsiderando a influência do aspecto social (BANDURA; AZZI,
POLYDORO, 2008).
A Teoria de Bandura gera, então, muitas críticas, visto que defendia que a modelação
pode ocorrer sem a prática de tentativa/erro, tão difundida pelo behaviorismo. Por meio destas
ideias, o psicólogo ressalta e inaugura a perspectiva da agência humana, uma vez que destaca
a preponderância do social e da atitude do homem ao assumir o papel de controlador dos seus
caminhos e das suas escolhas, sendo – ao mesmo tempo – produto, mas também agente do (e
no) ambiente. Por isso a autoeficácia integra a Teoria Social Cognitiva, uma vez que, na troca
recíproca entre meio, elementos pessoais e comportamentais, o sujeito tem o livre arbítrio
para agir sobre o ambiente.
As crenças de autoeficácia são consideradas elementos-chave da teoria de Albert
Bandura: o homem passa a ser visto como ativo, e não mais passivo em relação ao meio. Suas
ações não são condicionadas, considerando-se apenas os próprios atos, mas influenciadas por
crenças e sempre tendo um foco, um objetivo, uma intenção (BANDURA, 1989).
A Teoria Social Cognitiva e a Teoria de Autoeficácia se influenciam e se
complementam. À medida em que o ambiente e os elementos deste possam interferir nas
crenças de eficácia pessoal, estas também podem apresentar forte poder de atuação, no modo
como o homem se planeja, se organiza e se posiciona neste mesmo meio.
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1.3 Autoeficácia e Autorregulação da aprendizagem
A autorregulação da aprendizagem é outro construto investigado e defendido por
Albert Bandura. Assim como a crença de autoeficácia desempenha um papel importante na
perspectiva da ação humana presente na Teoria Social Cognitiva, a autorregulação também
ocupa um lugar de muita relevância no funcionamento humano.
Ao posicionar-se como agente, o indivíduo tem liberdade para organizar, elaborar e
executar determinada ação. Este posicionamento é o que Bandura afirma ser a autorregulação,
que, além de orientar o comportamento, direciona também o aspecto motivacional
(BANDURA, 1991).
Um sujeito autorregulado é aquele que possui e trabalha o controle dos seus
sentimentos, pensamentos e comportamentos (SILVA; SIMÃO; SÁ, 2004). Ter metas,
objetivos traçados e estabelecer estratégias são algumas das atitudes tomadas por uma pessoa
autorregulada.
Observa-se, nos últimos anos, um grande número de pesquisas que abordam a
autorregulação no campo da educação. Muitos estudiosos ressaltam a importância e o
diferencial de se ter, em sala de aula, alunos que se autorregulam, tanto a nível metacognitivo,
quanto a níveis motivacional e comportamental.
Muitos dos elementos inerentes nas fases da autorregulação estão relacionados às
crenças de autoeficácia, ou seja, pessoas com alto nível de eficácia pessoal estão mais
propensas a se autorregularem (SCHUNK, 1989). A definição de objetivos, o planejamento
estratégico, a execução e a autoavaliação são medidas influenciadas constantemente pelos
pensamentos e pelo grau de envolvimento de quem está executando a tarefa.
Como foi mencionado, a relação entre autoeficácia e autorregulação é tão íntima
quanto a da primeira com a Teoria Social Cognitiva. Ao se tornar “autoensinante”, termo
empregado por Simons & Beukhof (citado por FIGUEIRA, 1994) quando se referem a uma
pessoa autorregulada, através das estratégias selecionadas, o estudante (por exemplo) também
está se conhecendo.
Assim, são ativados não só os componentes motivacional (no qual a autoeficácia está
inserida) e comportamental, mas também o metacognitivo. A autorregulação é um processo
que envolve continuidade, percorrendo as etapas começo-meio-fim, nas quais a autoeficácia
perpassa e assume um papel determinante.
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Ao diagnosticar o que sabe e ao estabelecer um planejamento, o sujeito alcança um
patamar no processo de autonomia, sendo capaz de administrar os recursos internos e
externos. A autoeficácia mantém uma relação íntima com a autorregulação, influenciando os
processos que regulam e direcionam o comportamento humano. Os processos cognitivos, por
exemplo, recebem grande interferência das crenças de eficácia pessoal, uma vez que, quanto
maiores forem tais crenças, mais comprometimento será aplicado em um curso de ação. Os
objetivos, as estratégias e as metas serão planejados com afinco e com ambição (BANDURA,
1999). Além disso, haverá um prazer em manter-se na atividade, mesmo que ocorram
situações não previstas.
O aspecto afetivo também é outro processo influenciado pela autoeficácia. Como já foi
mencionado anteriormente, é preciso que haja um constante exercício de controle das
emoções e do pensamento, de modo que situações de estresse e/ou de ansiedade, por exemplo,
não interfiram de forma negativa e intimidadora no momento da execução de uma tarefa.
Um outro processo ativado é o de seleção. Como o próprio nome já anuncia, o
indivíduo selecionará atividades em que se sente mais seguro e capaz para atuar. Neste
sentido, a autoeficácia influenciará nas escolhas e nas decisões, o que também implica um
forte conhecimento metacognitivo (BANDURA, 1993). Dentre estes processos que são
ativados pelas crenças de autoeficácia, destaca-se também o motivacional. Alguns estudos
apontam que alunos com crenças de eficácia pessoal elevada sentem-se mais motivados.
Vale ressaltar que a motivação é fruto, muitas vezes, de atividades desafiadoras que
provocam a insistência em relação a uma determinada tarefa. Por exemplo, se um aluno só se
depara com atividades fáceis, seu grau de motivação e, por conseguinte, de autoeficácia são
minimizados (BANDURA, 1994).
Os julgamentos de uma pessoa em relação a uma tarefa também determinarão e
contribuirão para as metas que serão estabelecidas, o esforço e a resiliência aplicados na
mesma (BANDURA; SCHUNK, 1981).
Sem motivação, não há aprendizagem, pois o aluno precisa acreditar e visualizar que
aquela ação que está planejada e executada trará resultados que o beneficiarão; ou seja, ele
precisa de um motivo (buscando na origem da

palavra), para que assim avalie a sua

capacidade e a desenvolva.
No que se refere a este trabalho, o destaque atribuído pela literatura especializada à
crença de autoeficácia no processo de aprendizagem reforça a importância de se investigar a
relação entre essa crença na elaboração da redação por estudantes pré-vestibulandos e os seus
desempenhos nessa atividade.
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2 ESCRITA DE DISSERTAÇÕES-ARGUMENTATIVAS

Ler constantemente, comunicar-se com clareza e ter um amplo vocabulário são alguns
dos aspectos que podem interferir positivamente no desempenho de um sujeito ao escrever
algum texto. Suas leituras de mundo, seu posicionamento crítico e sua objetividade revelamse como elementos que irão influenciar no momento da escrita.
Ao falarem sobre esse assunto – a escrita – muitas pessoas demonstram-se inseguras,
como se a escola não as tivesse preparado para pensarem consciente e criticamente. Muitos
alunos, ao elaborarem um texto, cometem o erro de escrever como falam, ou seja, misturando
a oralidade com a linguagem escrita. É essa uma das dificuldades de muitos ao prestarem
exames (vestibulares, concursos públicos, entre outros) que exigem uma dissertaçãoargumentativa como forma de avaliação, além também do domínio da norma culta.
Marcuschi, linguista brasileiro, estuda a relação fala/escrita, demonstrando que ambas são
complementares e, lógico, que o uso de cada modalidade caberá ao seu contexto. Quanto à
escrita, ele advoga que:
Numa sociedade como a nossa, a escrita, enquanto manifestação formal dos
diversos tipos de letramento, é mais do que uma tecnologia. Ela se tornou
um bem social indispensável para enfrentar o dia-a-dia, seja nos centros
urbanos ou na zona rural (MARCUSCHI, 2001, p. 16).

Sem dúvida, a escrita é uma construção humana de muita importância para o convívio
social. No caso desta pesquisa, com alunos pré-vestibulandos, uma boa escrita constitui uma
das chaves para entrada no Ensino Superior. De acordo com Santos,
(...) a dissertação-argumentativa tem um lugar especial nas aulas de línguaportuguesa, pois é o tipo textual mais associado às redações de vestibulares,
de modo que essa situação de produção visa não só investigar se o aluno
aprendeu os conteúdos ou avaliar sua expressão escrita, mas principalmente
prepará-lo para o vestibular (SANTOS, 2014, p. 13).

É importante ressaltar que a dissertação-argumentativa é uma tipologia textual que
compreende desenvolver o tema proposto, acrescentando seu ponto de vista (de forma
objetiva) e defendendo argumentos que irão confirmar sua tese inicial. Composta por três
partes (introdução, desenvolvimento e conclusão), a dissertação-argumentativa do ENEM, por
exemplo, exige que se apresente uma proposta de solução para o problema enunciado,
fazendo com que o aluno (ou pré-vestibulando) se posicione de forma crítica diante do
assunto e dialogue com o meio social em que se insere:
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Do mesmo modo que não há escrita sem leitura, não há leitura nem escrita
sem a língua, pois ela constitui o aluno como sujeito atuante, autor, que
domina recursos que marcam sua posição e seu papel na sociedade. Pelo
texto, no fluxo das interações discursivas, materializado pela língua
portuguesa, o aluno poderá se expressar sobre algo, em uma dada situação e
com objetivo específico. Na concepção bakhtiniana, a prática viva da língua
não permite que os indivíduos interajam com a língua como sistema abstrato
de normas, mas como palavra carregada de conteúdo ou de sentido
ideológico ou vivencial (ROCHA, 2012, p. 217).

Nesse contexto, assim como Bakhtin (1988) revela que todo signo linguístico é um
signo ideológico, a dissertação-argumentativa também se inclui nesta malha, isto é, permite e
exige que o autor do texto exponha suas ideias e formulações, revelando sua “opinião” sobre
determinado tema, de modo a persuadir/convencer o leitor a respeito dos argumentos
defendidos.

2.1 Reflexões sobre a leitura: sob os ângulos do Programa Internacional de Avaliação de
Alunos (PISA)

O processo de escrita é um caminho árduo e paulatino, que exige do aluno foco e
determinação. Aprender a escrever é uma ação atrelada à prática contínua da leitura, já diziam
grandes pensadores e estudiosos (MOLLICA, 2003). À medida que lemos, temos a
oportunidade de adentrar em um universo de ideias, sensações e vocabulários novos.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais da Língua Portuguesa, referentes ao Ensino
Fundamental, ressaltam como um trabalho consistente e produtivo em prol da leitura pode
refletir positivamente na escrita:
O trabalho com leitura tem como finalidade a formação de leitores
competentes e, consequentemente, a formação de escritores, pois a
possibilidade de produzir textos eficazes tem sua origem na prática de
leitura, espaço de construção da intertextualidade e fonte de referências
modelizadoras (BRASIL, 1997).

Sendo assim, a leitura e a escrita devem (ou pelo menos, deveriam) ser consideradas
como degraus primordiais para se alcançar o topo do progresso linguístico de uma nação.
Investir nestes pilares de forma a garantir que um país seja alfabetizado e letrado plenamente
é o foco de grandes países que almejam alcançar bons índices de desenvolvimento.
Tais resultados de êxito na educação, de uma forma geral, podem ser visualizados em
pesquisas internacionais, como o PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes),
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o qual é desenvolvido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômicos,
OCDE, reunindo 34 países.
O PISA se propõe a avaliar estudantes de 15 anos de idade e matriculados a
partir do sétimo ano de estudo. Assim sendo, estão perto de concluir sua
educação básica e já devem possuir os requisitos educacionais básicos para
prosseguir na vida adulta. Particularmente, os conhecimentos em leitura,
matemática e ciências (BRASIL, 2013b).

O último relatório do PISA demonstrou que o Brasil ainda carece de investimentos e
recursos que promovam, efetivamente, o desenvolvimento no que diz respeito a aspectos
essenciais na formação pedagógica de um sujeito. Em 2012 (ANEXO B, p. 94-96), o Brasil
atingiu a média de 402 pontos (apenas 1 ponto a mais de diferença em relação ao PISA 2009),
enquanto outros países como Vietnã, Holanda, Irlanda, Alemanha e China alcançaram uma
média acima de 500 pontos. O Brasil ficou na frente apenas de alguns países da América do
Sul, como Peru, Argentina e Colômbia.
Observa-se, nos números divulgados na PISA (ANEXOS C e D) que, em relação à
leitura, os estudantes brasileiros avaliados encontram-se, em sua maioria, no nível 1A (a
escala vai de “abaixo nível 1” – mais baixo desempenho – ao Nível 6, avaliação máxima para
a leitura), situando-se, por assim ser, próximo da escala mais baixa da avaliação. Ao
concentrar a avaliação para os estados brasileiros, verifica-se que o Rio de Janeiro, em 2009,
teve uma média em leitura de 419,8; reduzindo em 2012, para 407,8 pontos. Apenas os
estados de Piauí e Paraíba obtiveram um crescimento significativo (ANEXO E).
A avaliação do PISA referente à leitura engloba atividades que envolvem interpretação
textual, formulações de hipóteses, inferência textual, além de um olhar apurado e crítico a
partir dos textos. Todos estes quesitos são essenciais para o desenvolvimento da leitura e
também da escrita.
Se a leitura oferece a matéria-prima para a escrita (BRASIL, 1997), é essencial que
haja reflexões e ações que vão ao encontro de práticas pedagógicas que possam auxiliar e
contribuir para a formação de leitores.
Infelizmente, a leitura nas salas de aula é geralmente considerada como ponto de
partida para o ensino de gramática, fazendo com que não seja realizado um trabalho de
desdobramentos do texto, em suas múltiplas funções (GERALDI, 1997).
Pode-se imaginar ou supor que os alunos avaliados pelo PISA 2012 serão os mesmos
que, possivelmente, farão em breve o ENEM. Como os dados do respectivo Programa
indicam, a avaliação em leitura dos discentes brasileiros ficou aquém de muitos países. Esses
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resultados podem impactar na escrita dos estudantes, a não ser que a leitura passe a ser vista
como prática social que promove conhecimento e construção de relações e conexões, sendo
contemplada nas diversas disciplinas (KLEIMAN & MORAES, 1999).
A partir do momento que passar a ter sentido para o aluno e for uma prática constante
deste, a leitura deixará de ser considerada uma “atividade massificante” (LAJOLO, 2000), e
que apenas serve de degrau/ponte para a realização de outras atividades linguísticas, tornandose objeto especial para a formação de um leitor-escritor competente.

2.2 A produção textual na escola

A construção e a produção do texto se dão no contexto escolar. Dessa forma, na aula
de Língua Portuguesa, o professor deve trabalhar diversas faces do texto, que vão desde a
tipologia aos gêneros e usos textuais, como também aos aspectos linguísticos do texto. Alguns
estudiosos da Língua Portuguesa defendem que a língua escrita no Brasil está passando por
uma crise. Maria Lúcia Santaella Braga, há mais de 20 anos, já alertava para essa situação:
Seria ingenuidade ver a crise da linguagem escrita (e daquilo que chamamos
redação) apenas como fruto da invasão das cruzinhas nas provas escolares e
nos exames vestibulares. Aliás, essa invasão mesma das cruzinhas não
surgiu em razão da tão falada objetividade da correção, mas como resultado
inevitável da massificação do ensino (BRAGA, 1983, p.17).

O que se vê hoje não é muito diferente. Quando se afirma isso, não se está fazendo
alusão, especificamente, ao uso e ao “boom” dos novos meios de comunicação que tornaram a
linguagem instantânea, imediata e abreviada, mas a uma forma de utilizá-la sem pudor,
adequação e reflexão, no que diz respeito ao contexto em que se aplica.
Pensar de forma reflexiva em relação à escrita, como foi mencionado, só é possível
quando se promove espaço para que isso ocorra, ou seja, quando tanto as políticas
educacionais quanto as práticas pedagógicas em sala de aula caminham lado a lado e
dialogam de modo a viabilizar a leitura e a escrita eficaz e efetivamente. Geraldi afirma que o
ponto de partida e de chegada de todo processo de ensino/aprendizagem da língua deve ser a
produção de textos, seja oral ou escrita:
(...) é no texto que a língua – objeto de estudos – se revela em sua totalidade
quer enquanto conjunto de formas e de seu reaparecimento, quer enquanto
discurso que remete a uma relação intersubjetiva constituída no próprio
processo de enunciação marcada pela temporalidade e suas dimensões
(GERALDI, 1997, p. 135).
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Nessa perspectiva, temos também as pesquisadoras Angela Kleiman e Silvia Moraes
(1999), que argumentam que o aluno deve ser estimulado a ponto de ter facilidade para
compreender e produzir tanto textos escritos quanto orais. Algumas das estratégias sugeridas
por elas são o trabalho com gêneros textuais (também recomendado pelos PCNs) e a
introdução de projetos interdisciplinares direcionados à escrita e à leitura.
Dessa forma, destacamos aqui a tipologia “dissertação-argumentativa”. Em relação à
mesma, campo desta pesquisa, o aluno, por exemplo, não deve ter acesso à referida tipologia
textual somente nos últimos anos de escolaridade do Ensino Médio, o que será (e é,
infelizmente) um lamentável fato.
A preparação para escrever uma redação de concurso e/ou de vestibular/ENEM deve
se iniciar muito antes do estudante ingressar na última fase da Educação Básica, visto que
para saber escrever qualquer texto, é preciso conhecer – antes de tudo – tanto o gênero quanto
a tipologia com a qual irá se deparar. Esta etapa de conhecimento e desvelamento de gêneros
e tipologias textuais ocorre ainda nos primeiros ciclos do Ensino Fundamental, como é
apresentado nos PCN’s de Língua Portuguesa das séries iniciais do Ensino Fundamental:
Se o objetivo principal do trabalho de análise e reflexão sobre a língua é
imprimir maior qualidade ao uso da linguagem, as situações didáticas
devem, principalmente nos primeiros ciclos, centrar-se na atividade
epilinguística, na reflexão sobre a língua em situações de produção e
interpretação, como caminho para tomar consciência e aprimorar o controle
sobre a própria produção linguística. E, a partir daí, introduzir
progressivamente os elementos para uma análise de natureza metalinguística.
O lugar natural, na sala de aula, para esse tipo de prática parece ser a
reflexão compartilhada sobre textos reais (BRASIL, 1997).

Assim, remetendo-nos à atividade epilinguística, reflexão crítica sobre a própria
produção textual, visualiza-se um cenário nas escolas brasileiras desarticulado com o que é
pregado ou encaminhado como suporte pedagógico na teoria. Esse tipo de recurso deveria
trabalhar as atividades linguísticas (a própria ação de ler e escrever) e as metalinguísticas.
Entretanto, o trabalho não segue uma trajetória linear e contínua, que propicie ao aluno uma
elaboração conjunta desses elementos, desprestigiando, na maioria das vezes, a labuta
prazerosa de refletir sobre o texto produzido.
Pode-se dizer que a estratégia epilinguística age como recurso autorregulador, o qual
oferece ao discente a oportunidade de refazer, reescrever, de se corrigir e de refletir realmente
sobre o que é realizado.
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É óbvio que, nesses primeiros ciclos, o aluno não será capaz, totalmente, de produzir
uma dissertação. Ora, como foi dito, o processo da escrita requer esforço e paciência. Mas,
reafirma-se aqui a importância e a necessidade urgente de não só apresentar em documentos
nacionais o que é esperado em cada fase da Educação Básica, mas também oferecer a este
estudante espaços e momentos para desvendar maneiras de construir textos para qualquer
leitor e/ou para qualquer situação comunicativa.
Neste sentido, o professor tem um papel essencial, já que será um orientador e
mediador na aquisição e apropriação do aluno em relação à escrita, ao privilegiar o processo
de constituição dos textos, não se detendo apenas nos registros (QUEIROZ, 2015) e em
“questiúnculas normativas e gramaticais” (FRANCHI, 2006, p. 36).
Quando foi dito que a escrita se encontra em uma crise, estamos falando que o seu
ensino, isto é, o processo de desenvolvimento das competências e habilidades da mesma, está
sendo confundido com apenas ensinar gramática (SILVA, 2002).É preciso entender, pois, que
elaborar uma dissertação ou qualquer outro tipo textual (narração, descrição ou injunção)
requer não somente domínio das regras gramaticais ou da norma culta. Entretanto, a escola (e
quando se cita escola, estamos nos dirigindo a todos os envolvidos neste trajeto: direção,
coordenação pedagógica, docentes de diversas disciplinas e até mesmo os pais de alunos)
consideram a aula de Língua Portuguesa como um momento específico para aprender regras
gramaticais.
É interessante destacar que, juntamente aos Parâmetros Curriculares Nacionais de
Língua Portuguesa, referentes ao Ensino Médio, também foi elaborada uma edição
complementar de orientações educacionais direcionadas a essa fase da Educação Básica,
chamada “PCN+ Ensino Médio”. Na parte do caderno que abrange “Linguagens, Códigos e
suas Tecnologias”, há um tópico que revela encaminhamentos aos docentes em relação à
produção textual de seus alunos, indicando o que eles devem apresentar claramente em suas
escritas:
• o que tem a dizer sobre o tema proposto, de acordo com suas intencionalidades;
• o lugar social de que ele fala;
• para quem seu texto se dirige;
• de quais mecanismos composicionais lançará mão;
• de que forma esse texto se tornará público (BRASIL, 2006).

Tais Orientações também assinalam que os discentes devem expressar na produção
uma série de competências gramaticais:
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• utilizar relações várias, de acordo com seu projeto textual – tese e
argumentos; causa e conseqüência; fato ou opinião; anterioridade e
posterioridade; problema ou solução; conflito e resolução; definição ou
exemplo; tópico e divisão; comparação; oposição; progressão argumentativa;
• quanto ao texto dissertativo (expositivo ou argumentativo), relacionar
adequadamente a seleção e a ordenação dos argumentos com a tese;
• quanto ao texto argumentativo, identificar o interlocutor e o assunto sobre
o qual se posiciona para estabelecer interlocução;
• considerando as condições de produção, utilizar diferentes recursos
resultantes de operações lingüísticas – escolha, ordenação, expansão,
transformação, encaixamento, inversão, apagamento (BRASIL, 2006).

Nesses tópicos, especificamente, há um olhar mais apurado para o texto dissertativo,
realçando o quanto as competências gramaticais são impulsionadas na respectiva produção
textual. Lamentavelmente, apesar de a gramática ser tão ensinada nas escolas, muitos dados
de pesquisas brasileiras informam que o domínio da norma culta é uma das competências com
menores índices de pontuação nos exames que utilizam a escrita/texto como forma de
avaliação.
O ensino fragmentado influencia nessa evidência e o pouco que se desenvolve em
relação à produção textual é realizado de forma rápida, sem muitos desdobramentos sobre o
que foi produzido, e sem a oportunidade de “construção de entendimentos e convicções a
respeito da nossa realidade interior e de nossa realidade social mais próxima” (GUEDES,
2009, p. 14), manifestando-se uma prática de “farejamento” de erros de português, que tanto
causa temor e bloqueio nos estudantes (FEITOSA, 1995). Como consequência, o que se
verifica são alunos que chegam às universidades, ou até mesmo aos cursos pré-vestibulares,
buscando a peça de um quebra-cabeça que deveria ser encaixada ainda nas séries iniciais.
No que se refere à forma de avaliar as produções textuais (e as demais atividades
linguísticas) dos alunos do Ensino Médio, os “PCN+ Ensino Médio” destacam que o
professor deve “valorizar os ganhos que o estudante obteve ao longo de seu processo de
aprendizagem, baseando-se nas matrizes de competências e habilidades, que exigem um outro
olhar sobre o ensino” (BRASIL, 2006, p. 84).
Ao se dirigir às competências e habilidades relacionadas a estas, os “PCN+Ensino
Médio” estão se referindo aos aspectos interativos (adequação e variação linguística,
capacidade de comunicação por meio da linguagem), textuais (texto como unidade de ensino,
estilos e gêneros textuais, multiplicidade textual) e gramaticais (considerando que o conjunto
de regras e seus recursos podem ser importantes para a implementação das competências
interativa e textual).
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Se essas competências favorecerem não somente a abordagem normativa da língua,
mas também todos os demais recursos linguísticos e estratégicos para o planejamento e
organização da escrita, a produção textual na sala de aula terá todas as possibilidades de
desenvolver as habilidades esperadas na construção de textos coerentes, como também de um
sujeito-escritor consciente de seus registros.

2.3 Da educação básica aos bancos universitários: os rastros das deficiências em leitura e
escrita

Uma realidade alarma e apavora muitos professores universitários: o déficit de leitura
e de escrita dos estudantes que chegam ao Ensino Superior. Os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental já demonstram e reafirmam,
em sua introdução, essa preocupação:
(...) a dificuldade dos alunos universitários em compreender os textos
propostos para leitura e organizar ideias por escrito de forma legível levou
universidades a trocar os testes de múltipla escolha dos exames vestibulares
por questões dissertativas e a não só aumentar o peso da prova de redação na
nota final como também a dar-lhe um tratamento praticamente eliminatório
(BRASIL, 1997, p. 19).

Os docentes se questionam frequentemente se o problema realmente é oriundo da
formação escolar dos estudantes ou de um sistema educacional paradoxo, que impõe
disciplinas estanques ao longo do Ensino Básico e, ao mesmo tempo, apresenta exames de
avaliação que fogem à capacidade da maioria dos discentes.
Embora não se trate do objetivo deste estudo o de responder a tal indagação, nota-se
que, de fato, os universitários chegam às salas de aula muitas vezes incapazes de escrever um
relatório sobre determinado tema. Este é um fenômeno que não deveria ocorrer, visto que, de
acordo com as Orientações Curriculares do Ensino Médio (2006),
levando em consideração que os documentos que parametrizam o ensino
fundamental se orientam por perspectiva segundo a qual o processo de
ensino e de aprendizagem deve levar o aluno à construção gradativa de
saberes sobre os textos que circulam socialmente, recorrendo a diferentes
universos semióticos, pode-se dizer que as ações realizadas na disciplina
Língua Portuguesa, no contexto do ensino médio, devem propiciar ao aluno
o refinamento de habilidades de leitura e de escrita, de fala e de escuta. Isso
implica tanto a ampliação contínua de saberes relativos à configuração, ao
funcionamento e à circulação dos textos quanto ao desenvolvimento da
capacidade de reflexão sistemática sobre a língua e a linguagem (BRASIL,
2006, p.18).
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Ocorre que as deficiências em leitura e escrita propagam-se nos bancos universitários,
quando na verdade deveriam ter sido prevenidas ou diagnosticadas na Educação Básica, a fim
de que o estudante pudesse ter, pelo menos, a oportunidade de se permitir ser autor de seus
textos, de vivenciar momentos de produções textuais, produzindo habilidades de reflexão
sobre a linguagem.
De acordo com Pugh e Pawan (apud SAMPAIO & SANTOS, 2002) as dificuldades de
leitura e de redação não dizem respeito simplesmente à incapacidade de realizar atividades
relacionadas de forma satisfatória. A problemática vai além disso. Na verdade, referem-se a
“deficiências em capacidades cognitivas básicas, como a habilidade de compreender
variáveis, fazer proposições, identificar lacunas de informação, distinguir entre observações e
inferências, raciocinar hipoteticamente e exercitar a metacognição” (PUGH e PAWAN apud
SAMPAIO & SANTOS 2002, p. 31).
O problema alastra-se pelas universidades, até porque, mesmo que o aluno curse um
pré-vestibular, este não será suficiente para preencher as lacunas que deveriam estar
completas ao fim do Ensino Básico. O estudante que teve pouco contato com a leitura e a
escrita durante a sua formação básica apresenta-se incapaz e despreparado ao chegar ao
Ensino Superior.
A seguir, encontra-se um balanço da redação do Enem 2014, divulgado em janeiro de
2015:
Figura 2 – Médias das notas de redação da Edição do Enem 2014.

Fonte: MEC, Brasília, janeiro de 2015.
Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/01/529-mil-alunos-obtiveram-nota-zerona-redacao-do-enem-2014-diz-mec.html.
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De 8,7 milhões de participantes, grande parte alcançou uma nota entre 501 e 600
pontos. Porém, acima de 601 pontos, nota-se, a partir do gráfico, que o número só reduz,
sendo quase imperceptível o quantitativo de estudantes que conseguiram uma nota acima de
901 pontos. Outro número preocupante diz respeito aos 529 mil alunos que tiveram nota zero
na dissertação-argumentativa, cujos motivos para tal resultado estão listados no mesmo
parecer do MEC:
Figura 3 – Redações Enem 2014: motivos para anulação.

Fonte: MEC, Brasília, janeiro de 2015.
Disponível em: http://pt.slideshare.net/conversaafiada/apresentao-enem-2014.

Vale destacar que destes 529 mil alunos, 217 mil obtiveram nota zero por fugirem do
tema, o que supõe uma falta de atenção ao que é solicitado na proposta de redação ou até
mesmo um real déficit em habilidades básicas na reflexão e na leitura de um texto.
Como já se pode inferir pelos critérios de seleção das universidades que adotam a nota
do ENEM, muitos dos participantes que não anularam a redação e que não alcançaram uma
nota tão considerável podem já ter ingressado no Ensino Superior. Mas serão capazes de
enfrentar a gama de leitura e de escrita que um curso superior exige? É um questionamento
que persegue e ronda os pensamentos dos que verdadeiramente estão preocupados com a
qualidade de ensino no Brasil, principalmente no que se refere às questões da linguagem.
Estas são as preocupações que perpassam pelo tema e que têm instigado diversos
pesquisadores e educadores neste âmbito.
O bom desempenho em redação decorre de inúmeros fatores, conforme apresentado.
Entretanto, acreditar em si mesmo, nas suas potencialidades, e se julgar capaz para executar
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determinada atividade é o ponto de partida para realizar algo com motivação e segurança,
conforme preconiza Albert Bandura e outros psicólogos contemporâneos.
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3 ENEM: O SURGIMENTO DE NOVAS EXPECTATIVAS

De forma a analisar e a verificar quais e em que aspectos a educação brasileira ainda
precisa progredir e atingir determinadas metas, foram implementados sistemas de avaliações
que esclarecem e apontam elementos que precisam ser discutidos, visando a melhoria do
sistema educacional.
Dentre essas avaliações, destacam-se:


O SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), que tem como foco as
unidades escolares e as gestões dos sistemas educacionais;



O SAERJ, no Sistema Estadual, que analisa o desempenho dos estudantes, no
estado do Rio de Janeiro, nas áreas de Língua Portuguesa e de Matemática;



O ENEM, no Ensino Médio, que avalia o desempenho do estudante ao final
da escolaridade básica, além de possibilitar uma vaga no Ensino Superior, a
partir dos programas vinculados; e



O ENADE, a nível universitário, cujo objetivo é avaliar o rendimento de
estudantes universitários a partir dos conteúdos dos cursos que estão fazendo.

A partir desta listagem de avaliações que tem como intuito comum perscrutar e
melhorar a educação, destaca-se, nesta investigação, o ENEM, o qual, criado em 1998,
provocou uma mudança e uma expectativa de novos rumos da educação no Brasil.
Durante a década de 90 houve uma grande preocupação por parte dos responsáveis
pelo sistema em relação à qualidade do ensino que estava sendo oferecida e promovida aos
estudantes brasileiros, especialmente pelo grande número de repetências e de evasão nas
escolas.
Com a promulgação da LDB 9.394, aprovada em 1996, o Ensino Médio passou a
compor o Ensino Básico, o que além de democratizar o ensino, também passou a exigir mais
dos sujeitos envolvidos na educação:
O que está presente na concepção do ENEM é a importância de uma
educação com conteúdos analiticamente mais ricos, voltados para o
desenvolvimento do raciocínio e a capacidade de aprender a aprender,
buscando a eliminação paulatina dos currículos gigantescos e permitindo que
as escolas do ensino médio concentrem-se no que é importante ensinar
(CASTRO & TIEZZI, 2005, p. 131).
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Primeiramente, o intuito do ENEM era apenas avaliar as competências alcançadas pelo
aluno ao fim do Ensino Médio. A partir de 2004, com democratização do ensino através do
Pró-Uni, o ENEM passou a ser também uma oportunidade de fazer parte de algo até então
quase impossível por parte da maioria dos estudantes: ingressar no Ensino Superior.
A popularização definitiva do ENEM veio em 2004, quando o Ministério da
Educação instituiu o Programa Universidade para todos e vinculou a
concessão de bolsas do IES privadas à nota obtida no Exame. (...) o ENEM é
a possibilidade concreta de ingressar no ensino superior, pois, a nota obtida
no exame pode significar tanto uma bolsa integral ou parcial do PROUNI
quanto ajudar na conquista de uma vaga em algumas das mais prestigiadas
instituições de ensino superior do País (KLEIN & FONTANIVE, 2009, p.
587).

Em suas 18 edições, as provas do ENEM reformularam-se, passando por alguns
ajustes e adequações. Todavia, as competências gerais sempre giram em torno de diretrizes e
princípios que o aluno deve alcançar ao longo de sua formação no Ensino Médio. A avaliação
ocorre por meio de questões multidisciplinares e contextualizadas, além da redação,
evidenciando um novo prisma sob a educação brasileira.

3.1 ENEM e a Dissertação-Argumentativa

Além de abordar em suas questões assuntos/conteúdos que serão trabalhados no
decorrer do Ensino Médio, por meio de blocos (Linguagens, Códigos e suas tecnologias;
Matemática e suas tecnologias; Ciências da natureza e suas tecnologias; Ciências Humanas e
suas Tecnologias), no ENEM, o estudante deve escrever uma dissertação-argumentativa sobre
um tema que será apresentado.
De acordo com Travaglia (1991, citada por FERNANDES, 2008), existem duas
modalidades de textos argumentativos: os stricto sensu e os não stricto sensu:
O locutor constrói um texto argumentativo stricto sensu considerando seu
alocutário um ‘adversário’ cujo modo de pensar ou agir precisa ser
influenciado, transformado; já nos argumentativos não stricto sensu, o
locutor imagina seu interlocutor como um cúmplice, com cujas ideias ou
modo de agir se identifica (FERNANDES, 2008, p. 68).

Tratando-se da dissertação a ser desenvolvida na prova do ENEM, o participante está
livre para posicionar-se da maneira que considerar mais coerente e prudente, em relação ao
tema (sempre tendo a obrigatoriedade de respeito aos direitos humanos).
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Na essência, a dissertação deve convencer o outro, seja ele denominado sujeito-leitor
ou o avaliador/corretor, pois conforme Geraldi (1981) ressalta, todos os textos argumentativos
devem ter, no seu cerne, o intuito de fazer com que o outro acredite no que está sendo
demonstrado através das palavras, da escrita.
A cada ano, o ENEM apresenta uma proposta a ser elaborada. Os temas podem estar
relacionados tanto a assuntos de âmbito nacional quanto internacional. A prova de 2014 teve
como tema a “Publicidade infantil em questão no Brasil”, e a de 2015, a proposta foi “A
persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira”. Abaixo, encontra-se uma lista
das temáticas já aplicadas nas redações do Exame.

Quadro 1: Temas de redação do ENEM.

Fonte:
http://www.tudosobrexanxere.com.br/index.php/desc_noticias/tema_da_redacaeo_do_enem_2013_e_s
obre_a_lei_seca_no_brasil.

Mesmo que o tema não seja de total familiaridade para o participante, este sempre terá
algo para discutir ou apresentar em seu texto, visto que são temáticas verificáveis na
realidade. Além disso, também são expostos “textos-motivadores” que irão auxiliar o
estudante a situar-se e a posicionar-se diante do que foi apresentado.
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3.1.1 Sistema Avaliativo da Redação do ENEM

A redação do ENEM é avaliada por dois corretores, de modo que ambos não tenham
acesso à nota dada por cada um. A nota será atribuída a partir de 5 competências, cada uma
equivale a 200 pontos, totalizando 1000 pontos na dissertação. Caso haja uma diferença
superior a 100 pontos entre as notas dadas pelos corretores ou uma diferença maior que 80
pontos em qualquer competência, um terceiro avaliador estará responsável pela correção.
Escrever uma redação com até 7 linhas, fugir do tema proposto e da estrutura de uma
dissertação-argumentativa e o desrespeito aos direitos humanos são algumas das razões pelas
quais uma redação pode receber nota 0 (zero).
Como já foi mencionado, a dissertação-argumentativa exige do sujeito-escritor que o
mesmo elabore uma tese, isto é, uma opinião sobre o tema, e defenda-a a partir de
argumentos, propondo também uma intervenção que poderá solucionar a problemática. Não
somente a estrutura de uma dissertação-argumentativa é avaliada, mas também aspectos
referentes ao universo da linguagem, como é possível observar nas 5 competências que são
avaliadas:

Quadro 2: Competências avaliadas na Redação do ENEM.
Competência 1: Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da Língua Portuguesa.
Competência 2: Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de
conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativoargumentativo em prosa.
Competência 3: Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações,fatos, opiniões e
argumentos em defesa de um ponto de vista.
Competência 4: Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a
construção da argumentação.
Competência 5: Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos
humanos.

Fonte: Guia de redação ENEM 2013 (INEP).

Cada competência envolve habilidades específicas que, neste trabalho, mais a seguir,
serão chamadas de habilidades em recursos de escrita. No caso da competência 1, exige-se do
participante o domínio da norma culta, ou seja, que ele apresente em sua escrita uma
linguagem formal, um texto objetivo e compreensível em seu vocabulário. Aspectos como a
pontuação, as regências e concordâncias nominais e verbais são alguns dos quesitos
mensurados neste tópico.
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Em relação à competência 2, o estudante deve ser capaz de elaborar um texto
dissertativo-argumentativo e não apenas expositivo. O participante deve ser capaz de
argumentar sobre o tema, fazendo uma espécie de “sondagem” em torno dos textosmotivadores e sabendo extrair, sem cópias, o que pode ser importante e relevante para
enriquecer a sua defesa argumentativa. Essa defesa poderá ocorrer através de estratégias,
como o uso de exemplos, comparações, citações, etc.
A coerência e a coesão são os itens avaliados nas competências 3 e 4. Na primeira, o
que é avaliado, sobretudo, é a relação entre as partes do texto e se as mesmas apresentam um
sentido. A redação deve apresentar um vocabulário claro e preciso, de forma que haja um
encadeamento das ideias apresentadas.
Já a competência 4 funciona como uma complementação da anterior. Enquanto na 3 o
aluno deve selecionar e organizar seus argumentos para uma adequada ligação entre as partes
do texto, a 4 a colocará em prática, através de recursos linguísticos. Nesse sentido, o
participante deve ter como habilidade a inserção de elementos coesivos, como o emprego de
conjunções, a estruturação dos períodos e dos parágrafos. Em síntese, as partes do texto não
devem estar fragmentadas e sim, articuladas de um modo que a compreensão e adequação
textual estejam visíveis (BRASIL, 2013a).
A última competência permite ao sujeito a apresentação de uma solução para o
problema subentendido no tema apresentado. Essa proposta de solução deve estar em
consonância com a tese elaborada e com os argumentos defendidos; uma solução que esteja
de acordo com a vida real e social e que, principalmente, respeite valores referentes aos
direitos humanos (liberdade, cidadania, diversidades, etc).
Cada competência é avaliada dentro dos seus requisitos e habilidades próprios.
Entretanto, é válido destacar que será o total, ou seja, a soma de todas as competências, que
determinará a avaliação da dissertação. Cada elemento avaliado é imprescindível e
indispensável para que o texto seja considerado uma ótima dissertação.
Vale lembrar que, no ENEM, a pontuação em redação é imprescindível para participar
dos programas integrados ao Exame, isto é, para ingressar num curso de Nível Superior. Na
maioria deles, o participante não pode ter tirado zero na dissertação, como explica o quadro
seguinte.
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Quadro 3: Programas articulados ao ENEM.


O Programa Universidade para Todos (PRÓ-UNI) usa a nota do Enem para selecionar
candidatos a uma bolsa de estudos em faculdade particular. Para se inscrever no
ProUni o candidato precisa ter feito o Enem no ano imediatamente anterior (resultado no
Enem de dois ou mais anos atrás não é aceito), com pelo menos 450 pontos nas
provas objetivas e nota maior do que zero na redação.



O FIES é o financiamento estudantil do Governo Federal. A regra do FIES mudou em
2015 e agora é preciso ter participado do Enem, com pelo menos 450 pontos nas
provas objetivas e nota maior do que zero na redação. Essa regra vale somente para
quem se formou no ensino médio a partir de 2010.



O Sistema de Seleção Unificada (SISU) usa a nota do Enem para classificar candidatos
a uma vaga em universidade pública sem precisar fazer o vestibular. O SISU exige que
o candidato tenha participado da edição mais recente do Enem e que não tenha zerado

Fonte: na
http://www.enemvirtual.com.br/qual-a-nota-minima-para-passar-no-enem/
redação.
Fonte: http://www.enemvirtual.com.br/qual-a-nota-minima-para-passar-no-enem/.

Além de integrar os requisitos para ingresso no Ensino superior, os resultados da
avaliação da redação podem também servir para certificação do Ensino Médio aos alunos que
obtiveram a partir de 450 pontos na prova objetiva e a partir de 500 na dissertaçãoargumentativa. Entretanto, como mencionado anteriormente, para ingressar em um dos
programas descritos no quadro (PRÓ-UNI, FIES, SISU), é necessário que o aluno não tenha
tirado zero na redação.

3.2

Os Cursinhos Pré-Vestibulares e o ENEM
Como é sabido, muitos estudantes brasileiros têm se beneficiado através das políticas

públicas. As ofertas de vagas e/ou a possibilidade de ingressar numa universidade pública
aparecem mais prováveis de serem alcançadas para muitos indivíduos, que há tempos a viam
como algo pouco possível, quase utópico. Conforme afirmam Dourado, Catani e Oliveira:
a partir de meados dos anos 90, tornaram-se crescentes as ações e debates
envolvendo a ampliação e a diversificação do sistema, evidenciados pela
criação dos cursos seqüenciais e de alternativas ao vestibular aberto pela
LDB (Lei n. 9.394/96); pelo novo programa de crédito educativo (FIES);
pela pressão exercida por grupos historicamente excluídos do ensino
superior — mediante movimentos de isenção da taxa de inscrição para o
vestibular e da experiência dos cursos pré-vestibulares alternativos -; e ainda
pela introdução do sistema de cotas para alunos negros e outros, oriundos de
escolas públicas, como nova forma de acesso à educação superior.
(DOURADO, CATANI e OLIVEIRA, 2004 citado por ZAGO, 2008, p.
150).
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Neste contexto, os Pré-Vestibulares mostram-se como o primeiro passo ou preparação
para um sujeito – jovem ou não – ingressar nas universidades. Elleny Mitrulis afirma que,
com a expansão do Ensino Básico, intensificou-se a demanda pelo Ensino Superior e,
consequentemente, pelos cursos pré-vestibulares:
Como decorrência, surgiram os cursos preparatórios aos vestibulares, que se
expandiram na proporção em que aumentava a demanda pelo ensino superior
e a necessidade de maior qualificação da mão-de-obra. São cursos de
natureza lucrativa, especializados por áreas, dirigidos aos segmentos mais
favorecidos da população e que, por décadas, têm alimentado o caráter
seletivo do ensino superior, legitimado como a expressão verdadeira de uma
política de igualdade de oportunidades e mérito (MITRULIS, 2006, p. 273).

Conforme a pesquisadora relata, os cursos pré-vestibulares eram dirigidos àqueles que
tinham algum poder aquisitivo: para aqueles estudantes cuja família tinha a condição de arcar
com os custos do “cursinho”. O que é notório, entretanto, é que tais cursos não se restringem
hoje apenas às classes mais favorecidas, visto que uma nova categoria tem despontado: os
cursos Pré-Vestibulares Sociais ou Comunitários, os quais visam a atingir estudantes que até
então não poderiam, por questões financeiras, arcar com o custo de um curso particular,
tampouco vislumbrar a possibilidade de entrar numa Universidade pública, cujo vestibular é
tão concorrido:
A multiplicação de cursos pré-vestibulares populares pelo Brasil, a partir de
meados da década de 1990 e na década de 2000, demonstra a explosão de
uma nova demanda, que, até o início dos anos de 1990, era pouco
expressiva: a demanda dos pobres e marginalizados por acesso ao ensino
superior (NASCIMENTO, 2012, p. 55).

Nessa fase de preparação, as dúvidas e as inquietações devem ser apresentadas e
resolvidas. Este preparatório para o Enem, como também é chamado, ou para o Vestibular, é
ministrado por professores de diferentes disciplinas, dos quais se esperam sugestões e dicas
para um bom desempenho do aluno. Conforme Nadir Zago afirma,
(...) compõem a grade curricular as disciplinas do ensino médio (Português,
Literatura e Redação, Matemática, Física, Biologia e Química, Língua
Estrangeira, Geografia, História)... Um dos maiores problemas que
enfrentam os candidatos ao vestibular reside na qualidade do ensino obtido
para enfrentar o exame de seleção em vestibulares concorridos, normalmente
em instituições públicas, da qual dependem para prosseguir os estudos
(ZAGO, 2008, p. 161).
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É como se o aluno buscasse e encontrasse no cursinho pré-vestibular uma grande
oportunidade de suprir determinadas defasagens que foram frutos do seu Ensino Básico. Nos
Pré-Vestibulares, informações são compartilhadas, assuntos e/ou conteúdos são relembrados,
revisados e uma meta em comum é almejada: os vestibulandos buscam o conhecimento e se
preparam a fim de que seus objetivos de ingresso no Ensino Superior sejam alcançados.
Nos últimos anos, houve um grande aumento no número de inscritos no ENEM. Com
exceção do ano de 2015, em que houve uma redução de 10,67% no número de pré-inscritos,
comparando-se ao ano anterior, seja na categoria Pagantes/Isentos (ANEXOS F e G) ou até
mesmo considerando-se as inscrições confirmadas por região (ANEXO H), o respectivo
Exame apresenta um histórico de números significativos de inscrições, que crescem a cada
edição, conforme evidencia o gráfico seguinte:
Figura 4 – Número de inscritos no Enem desde a edição de 1998 até 2014.

Fonte: http://blog.planalto.gov.br/enem-tem-novo-recorde-no-numero-de-inscritos/.

Esse crescimento provém, sobretudo, do grande número de universidades que
passaram a adotar a nota do Exame ou a média como meio para entrada de estudantes no
Ensino Superior. Um levantamento feito pelo site IG São Paulo, em 2014, por exemplo,
apontou que apenas 5 das 63 universidades federais não utilizaram o SISU – Sistema de
Seleção Unificada, que reúne vagas de universidades públicas, usando como critério de
seleção as notas do ENEM para selecionar os alunos (CAPUCHINHO, 2014).
Somente esse quantitativo já demonstra a adesão crescente das universidades e seus
respectivos sistemas de seleções ao ENEM.
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Em decorrência desse aumento, com a expansão do Ensino Básico e com a
democratização do ensino, os cursinhos pré-vestibulares tiveram também que readaptarem
suas matrizes curriculares e seus planejamentos, a fim de se adequarem ao que é
cobrado/avaliado no ENEM. Uma reportagem da Revista Veja, em 2009, destacou que diante
de tais mudanças, a produção de material didático e o treinamento e preparação de um corpo
docente adequado às novas perspectivas seriam os maiores desafios:
Os cursinhos pré-vestibulares são um fenômeno brasileiro da década de 50,
quando a concorrência por vagas nas universidades se acirrou. Desde que
surgiram, eles sempre se concentraram em ensinar macetes das provas e em
treinar os alunos para se sair bem nesse tipo específico de concurso. Frases
para fixar a tabela periódica, por exemplo, ajudaram gerações a passar no
concurso. Como muitos dos vestibulares ainda demandam alta dose de
decoreba, técnicas de memorização, à base de músicas e rimas, são até hoje
comuns. Embora muito da essência dos antigos cursinhos permaneça, do
ponto de vista dos negócios eles se profissionalizaram. Foi ainda na década
de 70 que alguns empresários do setor vislumbraram a chance de se expandir
para o ensino básico, depois para o ramo de venda de apostilas e serviços e,
finalmente, na década de 90, para o prolífero mercado de ensino superior. Os
cursinhos, no entanto, nunca ficaram de lado. Com classes lotadas de alunos
e uma infraestrutura simples, oferecem margens de lucro de 20%, em média,
segundo um estudo da consultoria Hoper. É o dobro das margens obtidas
com escolas de ensino médio. Motivo mais do que suficiente para que os
cursinhos, agora, corram para se adaptar ao novo Enem (PEREIRA &
BETTI, 2009).

Essa adaptação exige dos cursos um desprendimento das aulas tradicionais e, ao
mesmo tempo, um envolvimento nas novas concepções abordadas nas provas do ENEM. Não
somente os cursinhos particulares como também os de caráter social tiveram que se
reorganizar curricularmente, adaptando também seus respectivos processos de avaliação
(CARVALHO, FILHO & COSTA, 2005). Não que os conteúdos tenham mudado, mas,
principalmente, por ter a percepção, a sensibilidade e a astúcia de perceber que nesse Exame
há um diálogo entre as disciplinas.
Castro e Tiezzi (2005) explicitam que o que o ENEM valoriza não é a formação
baseada no armazenamento de informações e da memorização, mas sim o desenvolvimento de
estruturas mentais que permitam ao estudante planejar, elaborar e resolver as teorias
apreendidas , relacionando-as na prática, de forma interdisciplinar.
Por outro lado, Carlos Alberto Faraco, na apresentação do livro Da redação à
produção textual: o ensino da escrita (GUEDES, 2009), contesta a verificação, ao dizer que a
situação pouco mudou. Para o estudioso, a pedagogia tradicional ainda se demonstra
camuflada em novas faces; mas a essência permanece, pois “basta observar a ‘filosofia’

45

subjacente às provas de redação da maioria dos vestibulares, de exames nacionais de
escolaridade e coisas do tipo” (GUEDES, 2009, p.12).
Mesmo havendo essa oposição de ideias por parte de alguns pesquisadores, quando o
assunto em questão refere-se às novas políticas públicas de educação e aos exames nacionais,
o que se verifica e se confirma, realmente, é que o modo como os conteúdos são cobrados no
ENEM não é tão semelhante à maneira como os mesmos são trabalhados em sala de aula,
especialmente em escolas públicas. Nadir Zago (2006), em um estudo realizado com
estudantes universitários, oriundos de escolas públicas, revelou que os sujeitos dessa pesquisa
demonstravam-se incapazes e com uma baixa autoestima no momento da escolha do curso
universitário, sobretudo por apresentarem uma formação básica não tão adequada às diretrizes
dos processos seletivos que enfrentariam. Nascimento corrobora ao dizer que:
Algumas análises concluem que as camadas da população brasileira de
maior poder aquisitivo, aquelas que podem pagar por cursos e escolas que
capacitam para os exames de seleção das universidades públicas, são
subsidiadas pelo Estado durante o ensino superior, ao passo que as camadas
mais pobres ficam prejudicadas porque o mesmo subsídio estatal é
deficitário para o ensino básico (NASCIMENTO, 2012, p. 57).

Necessitando então de um direcionamento, de um caminho que o aponte por onde
trilhar neste processo permeado por decisões e estudos, o aluno mostra-se geralmente
impulsionado a procurar cursos da espécie dos Pré-vestibulares.
O comércio dos cursinhos pré-vestibular, aliado a uma série de
investimentos familiares, contribui para a elitização do ensino superior.
Certos cursos têm seu público formado essencialmente por estudantes
oriundos de escolas públicas, enquanto em outros ocorre situação inversa,
sugerindo a intensificação da seletividade social na escolha das carreiras
(ZAGO, 2006, p. 232).

Muitos desses cursos são direcionados a públicos diferentes, por exemplo: candidatos
a vestibulares próprios de determinadas universidades, ou cursos específicos (como
Medicina). Em alguns cursos também há a possibilidade de escolher disciplinas às quais
deseja assistir.
Vê-se assim que, não obstante os avanços no processo de seleção para as
universidades, muitos desafios ainda permanecem.
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4

ESTUDOS CORRELATOS

Revendo a literatura, constatou-se que a Teoria da Autoeficácia traz grandes
contribuições no que diz respeito a entender o ser humano nas expectativas em relação a si
mesmo.
Esta pesquisa está relacionada a um estudo feito por Barry Zimmerman e Albert
Bandura com 95 calouros de uma faculdade, nos Estados Unidos, num curso de redação.
Quarenta e três deles eram do sexo masculino e cinquenta e dois do sexo feminino. Os
estudantes variavam em faixa etária entre 17 e 20 anos, com média de 18 anos. Eles foram
matriculados em um curso trimestral de redação, com 47 alunos frequentando as aulas
regulares e 48 frequentando aulas avançadas.
O estudo dos respectivos pesquisadores foi conduzido durante o segundo trimestre
para os alunos da turma regular e durante o primeiro trimestre para os da turma avançada. Aos
estudantes das duas turmas era requerido que escrevessem um artigo de pesquisa formal
durante o tempo que durou o estudo. Quatro instrutores do sexo masculino e quatro do sexo
feminino foram contatados, e cada um conduziu uma turma selecionada aleatoriamente. Eles
nunca haviam lecionado aos alunos que estavam matriculados em suas turmas.
Zimmerman e Bandura (1994) utilizaram duas escalas pra medir a autoeficácia
percebida: a Escala de Eficácia Autorreguladora em Escrita de Redação (composta de 25
questões, com uma escala de 7 pontos para cada uma) e a Escala de Autoeficácia para
Realizações Acadêmicas (também chamada de Escala de Auto-satisfação). Nesta última, os
alunos avaliaram o quanto estavam satisfeitos com suas notas (numa escala de A a F) em
redação.
No artigo Impact of Self-regulatory Influences on Writing Course Attainment (1994),
os pesquisadores constataram que os alunos universitários com altos índices de autoeficácia
em escrita eram também aqueles que tinham melhores notas em redações. Além dos testes de
autoeficácia para escrita e para realizações acadêmicas, a aptidão oral dos alunos e o nível de
instrução também foram analisados - embora não tenham influenciado no resultado.
O estudo que realizamos diferencia-se do que foi executado por Zimmerman e
Bandura por ter como sujeitos estudantes que estão em preparação para o Vestibular, e não
alunos que já estão nas universidades. Trata-se de uma realidade e de culturas diferentes, visto
que o ENEM (e nisto inclui-se a dissertação-argumentativa) também se apresenta como um
elemento singular nesta pesquisa.
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Foram produzidos outros trabalhos referentes à autoeficácia na escrita, como o que foi
feito por Schunk e Swartz (1993) com crianças, o qual revelou que o sentimento de
autoeficácia foi altamente preditivo na habilidade da escrita e na utilização de estratégias.
Um outro estudo foi realizado por Pajares (2003), com o objetivo de examinar a
contribuição do componente de autoeficácia para o estudo da escrita em ambientes
acadêmicos. Os resultados dessa pesquisa demonstraram que a confiança dos alunos em suas
capacidades de escrita influenciou a própria motivação para essa mesma prática, bem como
em vários resultados de escrita na escola.
No âmbito nacional, as pesquisas referentes à temática ainda são restritas. Dentre as
que foram levantadas, destaca-se um estudo realizado por um médico psiquiatra e por uma
psicóloga, no Rio Grande do Sul, cuja área de investigação foi a ansiedade em vestibulandos.
Os pesquisadores analisaram (Rodrigues & Pelisoli, 2008) como a expectativa e a espera pelo
processo seletivo do vestibular provocaram mudanças emocionais em 1046 pré-vestibulandos.
Os participantes responderam a um teste de Ansiedade e a um questionário, os quais
verificaram que as meninas apresentam níveis mais elevados de ansiedade que os meninos,
apesar de ambos os sexos demonstrarem ansiedade.
Um outro estudo realizado com 42 universitários da área de Negócios observou o nível
de leitura e de redação dos mesmos a partir da aplicação de um programa de intervenção
(SAMPAIO & SANTOS, 2002). Verificou-se que os estudantes apresentam deficiências em
relação à escrita principalmente pelo uso de clichês nas redações, pela falta de senso crítico e
de coerência e pela falta de coesão em seus textos.
Foi realizado também um trabalho com 57 estudantes (do 6º e 7º ano) de uma escola
particular do Rio de Janeiro, observando a relação entre a referida crença, o raciocínio verbal
e o desempenho dos alunos. Utilizou-se um teste de Autoeficácia, uma prova de Raciocínio
Verbal e as notas das avaliações de Português dos alunos. Os resultados mostraram que
“aqueles que têm fortes crenças de autoeficácia têm melhor desempenho escolar em português
do que aqueles que têm crenças mais frágeis”, verificando uma correlação positiva que
confirmou que “quanto melhor o raciocínio verbal melhor o desempenho” (OLIVEIRA &
SOARES, 2011, p. 37-38).
Neste ano, duas pesquisadoras registraram em um artigo a adaptação de uma Escala de
Autoeficácia Acadêmica para o Ensino Médio, que outrora era uma escala destinada ao
Ensino Superior. Tal escala foi testada com 453 estudantes de escolas públicas de São Paulo e
conclui-se que a mesma está adequada para avaliar a autoeficácia acadêmica dos estudantes
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de Ensino Médio em três fatores: “autoeficácia para aprender, autoeficácia para atuar na vida
escolar e autoeficácia para decisão de carreira” (POLYDORO & CASANOVA, 2015, p. 36)
Em Portugal, um grupo de pesquisadores tem dado atenção especial à Teoria da
Crença de Autoeficácia. É o caso de Neves & Faria (2007) que, com uma pesquisa feita com
207 alunos entre 14 e 18 anos, verificaram que a autoeficácia acadêmica e as atribuições
causais desempenharam um papel importante na motivação e na realização escolar em Língua
Portuguesa.
Coimbra e Fontaine também analisaram as crenças de autoeficácia de estudantes
portugueses, que cursavam o 9º ano de escolaridade e estavam prestes a escolher uma carreira
profissional, concluindo que “quanto mais elevado o nível socioeconômico, mais elevada a
auto-eficácia para profissões de elevado estatuto” (COIMBRA e FONTAINE, 2010, p.5).
Há ainda estudos que verificaram a relação entre autoeficácia e o gênero dos
participantes. Por exemplo, um trabalho realizado em 2008 (Ripar, Evangelista & Paula,
2008), com 27 estudantes entre 14 e 17 anos, em São Paulo, preocupou-se em analisar o grau
de resiliência em relação ao gênero. Esse trabalho teve a seguinte hipótese: o grau de
persistência e o enfrentamento em determinada situação são diferentes, conforme o sexo dos
sujeitos. Assim, o respectivo estudo chegou à conclusão que, em relação à autoeficácia, as
meninas apresentaram um melhor resultado.
Por outro lado, uma outra investigação, realizada em 2011, verificou que entre 85
estudantes universitários os do sexo masculino apresentaram resultados superiores aos do
feminino em relação à percepção de autoeficácia geral (CARVALHO, 2011).
São muitas as pesquisas que analisam a autoeficácia e buscam inferir uma diferença
entre os sexos, em relação a sua percepção. Algumas indicam que as mulheres apresentam
elevado nível de autoeficácia; em outras, o referido julgamento é mais evidente nos homens.
O que podemos perceber é que esse juízo em relação a sua capacidade varia conforme
a situação, o contexto, até porque o mesmo refere-se a atividades específicas, como já foi
mencionado. Verifica-se, analisando as pesquisas realizadas no Brasil, às quais se teve acesso,
que nenhuma delas focaliza as variáveis desta investigação (autoeficácia, pré-vestibulandos e
escrita de redação). Logo, depreende-se, pois, a singularidade do presente trabalho e sua
importância, sobretudo por estar relacionado a uma temática tão presente e atual - a redação,
um dos quesitos importantes para o ingresso no Ensino Superior no Brasil.
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5 METODOLOGIA

5.1 Natureza do estudo

Trata-se de um estudo descritivo e quantitativo, em que se procurou verificar se
haveria relação entre a Crença de Autoeficácia para a escrita de redação, de um grupo de
estudantes matriculados num curso de preparação para o ingresso nas Universidades, e o
desempenho dos referidos estudantes nessa atividade.
Segundo Dalfovo, Lana e Silveira:
os estudos de campo quantitativos guiam-se por um modelo de pesquisa
onde o pesquisador parte de quadros conceituais de referência tão bem
estruturados quanto possível, a partir dos quais formula hipóteses sobre os
fenômenos e situações que quer estudar. Uma lista de conseqüências é então
deduzida das hipóteses. A coleta de dados enfatizará números (ou
informações conversíveis em números) que permitam verificar a ocorrência
ou não das conseqüências, e daí então a aceitação (ainda que provisória) ou
não das hipóteses. Os dados são analisados com apoio da Estatística
(inclusive multivariada) ou outras técnicas matemáticas (DALFOVO, LANA
e SILVEIRA, 2008, p.7).

5.2 Local do estudo

O estudo foi realizado em um Curso Pré-Vestibular Particular em Campos dos
Goytacazes/RJ. A escolha deste curso justificou-se pelo fato do mesmo ter alcançado, por dois
anos consecutivos (2012-2013), a melhor nota em redação do ENEM, dentre as instituições do
município, ficando em 2ª posição em 2014.
O respectivo curso foi criado em 1997 com o objetivo de preparar seus alunos,
especialmente para os concorridos vestibulares das universidades públicas. Posteriormente,
em 1999, os responsáveis pelo curso expandiram seus horizontes em relação à proposta
educacional, construindo uma escola destinada ao Ensino Médio. Hoje, também com o Ensino
Fundamental, a referida instituição tem como princípios pedagógicos: a contextualização dos
conteúdos, a aprendizagem paulatina, a mediação do professor, o alinhamento pedagógico e o
sociointeracionismo.
Quanto aos alunos que pretende formar, o Colégio/Pré-Vestibular almeja que haja,
dentre outros elementos, oportunidades de reflexão e crítica diante do conhecimento,
promovendo a motivação nos educandos.
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Muitos dos aspectos apresentados como prioridade para o Curso, que utiliza o material
didático elaborado pelo Sistema Anglo de Ensino, mostram-se similares aos quesitos
presentes na Teoria da Autorregulação da Aprendizagem, como a questão motivacional e a
autonomia do aluno.

5.3 Sujeitos

Participaram deste estudo 39 pré-vestibulandos. No primeiro contato ocorrido havia 60
alunos, entretanto, por ocasião da aplicação da Proposta de redação, esse número foi reduzido
para 39. De acordo com a coordenação do Curso, essa redução foi devido ao interesse de
alguns alunos em cursar o Preparatório, objetivando somente fazer concursos públicos e/ou
candidatar-se a processos seletivos; ao realizarem estes, geralmente desistiam de continuar
estudando.

Tabela 1: Distribuição do número de alunos no curso pré-vestibular, que participaram da
pesquisa.

Turno

Curso pré-vestibular

Válidos para a pesquisa

Alpha (manhã)
Alpha (noite)

30
9
39

Total

Como se pode perceber, o curso funciona em dois turnos: pela manhã e à noite.
Verifica-se que o maior número de alunos está concentrado no turno da manhã. Em relação ao
gênero, observa-se na tabela seguinte que a maioria é do sexo feminino: 28 mulheres e 11
homens.
Tabela 2: Gênero dos pré-vestibulandos.
Gênero

Frequência (F)

Porcentual (%)

Feminino

28

71,8

Masculino

11

28,2

Total

39

100,0

Alguns dos estudantes que participaram deste estudo já haviam concluído o Ensino
Médio, conforme demonstra a Tabela 3:
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Tabela 3: Nível de escolaridade dos pré-vestibulandos.
Nível de escolaridade
Frequência (F)
Porcentual (%)
Ensino Médio incompleto

6

15,4

Ensino Médio completo

31

79,5

Ensino Superior completo

2

5,1

Total

39

100,0

Outro dado relevante relaciona-se ao tipo de escola em que os alunos estudam ou
estudaram. Por se tratar de um curso particular, acreditava-se que muitos eram oriundos
também de escolas privadas. A Tabela 4 apresenta-nos algo diferente:

Tabela 4: Tipo de escola em que os estudos foram realizados.
Tipo de escola
Frequência (F)
Porcentual (%)
Somente em escola particular

9

23,1

Somente em escola pública

8

20,5

Em escolas pública e particular

22

56,4

Total

39

100,0

Constata-se, portanto, que grande parte dos alunos já estudou tanto em escola pública
quanto em instituição privada, o que equivale a 56,4% dos pré-vestibulandos.
A idade mínima dos participantes foi de 17 anos e a máxima de 33 anos. A maioria
concentrou-se na faixa etária entre 17 a 19 anos, como se verifica na Tabela a seguir:
Tabela 5: Idade dos pré-vestibulandos.
Idade em anos

Frequência (F)

Porcentual (%)

17

9

23,1

18

16

41,0

19

7

17,9

20

2

5,1

22

1

2,6

23

1

2,6

31

1

2,6

32

1

2,6

33

1

2,6

Total

39

100,0
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Ao serem indagados sobre o objetivo ao cursarem o Pré-vestibular, grande parte dos
estudantes respondeu que o foco seria o Enem, tanto almejando ingressar numa universidade
pública, quanto para ingressar em uma universidade particular (43,6%). Outro aspecto que se
destacou foi em relação à pretensão de ingresso somente em uma instituição pública, através
da média final do referido Exame (41%), como é observado na Tabela seguinte:

Tabela 6: Objetivo dos alunos ao cursar o Pré-Vestibular.
Objetivos dos estudantes
Frequência (F)
Porcentual (%)
Ingressar numa Universidade Pública
através do ENEM

16

41,0

4

10,3

2

5,1

17

43,6

39

100,0

Ingressar numa Universidade Pública
através do vestibular próprio da
instituição
Ingressar numa Universidade
Particular
Prestar o Enem e tentar ingressar em
ambas as instituições
Total

Um outro número que se destaca refere-se ao curso em que desejam ingressar. Dos 39
vestibulandos, 18 pretendem cursar Medicina, curso que exige um alto esforço pela
competitividade, limite de vagas e também de poder aquisitivo mais alto (na maioria das
vezes).
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Ao serem indagados sobre a sua respectiva cor/raça, 24 alunos consideraram-se
brancos, 9 pardos, 5 negros e 1 amarelo, conforme mostra a tabela a seguir (Tabela 8):

Tabela 8: Utilização da cor (política de cotas) como critério para o ingresso na
Universidade.
Cor dos estudantes

Não

Sim

Não sei

Branca

14

5

5

24

Parda

2

7

0

9

Negra

1

3

1

5

Amarela

0

1

0

1

Total

17

16

6

39

Todavia, destes 5 alunos que se consideram negros, somente 3 desejam fazer uso da
política de cotas; enquanto 7 dos 9 alunos que se consideram pardos dizem que desejam sim
utilizar essa política para facilitar o ingresso no Ensino Superior.
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5.4 Instrumentos para a coleta de dados

Foram utilizados três instrumentos que foram aplicados em dias diferentes. Os
instrumentos utilizados foram:
1º- Questionário (Apêndice A) - as questões de 1 a 9 referem-se à caracterização dos
sujeitos e as de 10 a 12 estão relacionadas à expectativa dos alunos diante de suas notas e
resultados, assim como em relação ao ingresso do pré-vestibulando no Ensino Superior.
2º - Redação sobre o tema “Os responsáveis pela falta de água no Brasil” (Apêndice
B): A proposta de redação foi elaborada seguindo o modelo da Prova do ENEM. Os alunos
também receberam uma folha para escrever a redação (Apêndice C) e foi anexada a ficha de
avaliação das competências, que posteriormente foram observadas nas produções dos sujeitos
(Apêndice D).
3º - Inventário de Eficácia Autorreguladora em Redação (Anexo I), de autoria de
Zimmerman e Bandura (1994).
Esses pesquisadores utilizaram uma escala de 7 pontos em que os alunos deveriam se
autoavaliar a respeito da eficácia frente à escrita de redação. As 7 possíveis respostas da
escala foram agrupadas neste estudo em 4 categorias (Nunca ou Raramente, Algumas Vezes,
Frequentemente e Sempre). Antes do Teste de Autoeficácia ser aplicado, as suas 25 variáveis
foram analisadas, a fim de verificar se estavam adequadas aos objetivos e sujeitos desta
pesquisa.

5.5 Procedimento de coleta de dados

Primeiramente, fez-se um contato com o dirigente do Curso Pré-Vestibular, a fim de
solicitar autorização para realização do estudo, apresentar e definir o cronograma e as
possíveis datas para a aplicação dos instrumentos com os alunos.
O responsável pelo Curso assinou o documento “Termo de Autorização” (Apêndice
E), permitindo a realização do estudo na instituição. Esse documento continha os objetivos da
pesquisa e a importância do estudo.
Uma vez recolhido este documento, foi marcada uma data, ao final do 1º semestre,
visto que é possível inferir que nesse período os alunos já possuíam uma habilidade específica
em relação à escrita de redação a partir das aulas que já tinham sido ministradas. Assim, nesse
período, a pesquisadora, com o apoio da professora de Redação do curso, aplicou o
questionário de identificação dos alunos (em torno de 15 minutos) e, em seguida, o
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“Inventário de Eficácia Autorreguladora em Escrita”. Todos os instrumentos foram recolhidos
juntos ao final da aula. Antes da aplicação, os participantes foram informados de que seria
mantido o anonimato dos mesmos na pesquisa.
Após 15 dias, aproximadamente, a pesquisadora retornou ao Curso para aplicar a
Proposta de Redação. Os alunos tiveram 1 hora para a elaboração do texto. É importante
destacar que se chegou à conclusão, através de conversas entre a pesquisadora e a Professora
de Redação do Curso, que este espaço de 15 dias não influenciaria na escrita dos alunos, visto
que o conteúdo planejado se manteria independente da pesquisa.
Ressalta-se, ainda, que se priorizou a aplicação do questionário e do Teste de
Autoeficácia antes da Redação para que os alunos não fossem influenciados pelas perguntas
do instrumento ao confeccionarem sua dissertação-argumentativa.

5.6 Tratamento dos dados

Em primeiro momento, as dissertações foram corrigidas e avaliadas pela própria
Professora de Redação do curso. O critério de avaliação foi o mesmo do Enem, composto por
5 competências equivalentes a 200 pontos cada uma, totalizando 1000 pontos para a redação.
Após a atribuição de pontuação em cada competência, e nos demais instrumentos
aplicados, os dados foram analisados através do software estatístico SPSS (Statistical Package
for Social Sciences). Iniciou-se com uma análise descritiva, através de uma distribuição de
frequências.
Para analisar as variáveis do Teste de Autoeficácia em escrita e distribuí-las em
dimensões fez-se a análise fatorial. Tratando-se da relação de dependência, problema central
desta pesquisa, definiu-se o Método Qui-quadrado, que tem por objetivo detectar a associação
ou relação existente entre variáveis qualitativas (CORRAR et al., 2011).
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Nesta parte, serão analisadas e discutidas as questões apresentadas neste trabalho, o
que envolve tanto a problemática central quanto os subproblemas. As respostas dos prévestibulandos foram verificadas a fim de comprovar (ou não) as hipóteses apresentadas,
partindo-se da Teoria da Crença de Autoeficácia, de Albert Bandura.
A análise será dividida em partes, de acordo com os instrumentos aplicados
(Inventário de Autoeficácia, Questionário e a Proposta de Redação) procurando responder a
cada indagação relatada no início deste estudo.

6.1 Desempenho em Autoeficácia em escrita: resultados do Teste de Autoeficácia

Esta parte trata das variáveis do Inventário/Teste de Autoeficácia em escrita, composto
por 25 questões relativas à elaboração de um texto argumentativo. Foi calculada no Programa
SPSS a frequência de cada variável, a fim de detectar em qual(is) dela(s) os participantes
apresentaram maior e menor crença de autoeficácia.
Tomando como referência a Escala utilizada, constituída de 4 categorias de respostas,
consideramos que as respostas entre 3-4 (Frequentemente e Sempre) traduziriam autoeficácia
positiva em escrita. Em contrapartida, as respostas entre 1 e 2 (Nunca/raramente e algumas
vezes) demonstrariam uma inexistência da crença de autoeficácia em escrita de redação ou um
baixo nível da mesma, e uma crença regular, respectivamente. O Quadro 4 apresenta a
interpretação que foi dada a cada categoria de resposta:

Quadro 4: Interpretação de autoeficácia, de acordo com as categorias de resposta do
Teste de Autoeficácia em Escrita.
Categorias de resposta e valores atribuídos

Classificação/Interpretação das categorias de
resposta

Nunca ou Raramente (Valor 1)

Crença de autoeficácia inexistente ou baixa

Algumas vezes (Valor 2)

Crença de autoeficácia regular

Frequentemente (Valor 3)

Crença de autoeficácia boa

Sempre (Valor 4)

Crença de Autoeficácia Boa para Excelente
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De acordo com tais critérios, identificaram-se os comportamentos e/ou situações em
que os estudantes demonstraram autoeficácia em escrita de redação mais positiva e menos
positiva. Ao analisar as informações presentes nos quadros seguintes (Quadros 5 e 6),
visualiza-se que a maior parte das variáveis apresenta uma frequência maior em “Algumas
Vezes” (valor 2), sendo também permeada por respostas “Frequentemente” (Valor 3). Em
nenhuma das variáveis houve uma pontuação de um extremo a outro, ou seja, não se
encontrou nenhuma resposta “Nunca” (Valor 1) ou “Sempre” (Valor 4). No total, constatou-se
que das 25 variáveis do Teste, 64% apresentaram resposta “Algumas Vezes”, e 36% a
resposta “Frequentemente”.

Quadro 5: Comportamentos demonstrados pelos estudantes de autoeficácia positiva em
escrita de redação (resposta “Frequentemente” interpretada, neste estudo, como crença de
autoeficácia satisfatória ou boa).
Questões do Teste de Autoeficácia em Escrita

Categoria de Maior Frequência encontrada
(Valor 3)

Questão 5- Posso escrever um breve, mas
interessante resumo que preparará os leitores para

Frequentemente

a ideia principal de meu texto.
Questão 6 - Posso usar minhas primeiras
tentativas de escrever para melhorar minhas

Frequentemente

ideias sobre um tema.
Questão 11 - Posso prontamente oferecer
exemplos importantes para ilustrar um ponto

Frequentemente

importante.
Questão 15 - Consigo passar de um parágrafo
para outro, durante a escrita, de forma coesa e

Frequentemente

coerente.
Questão 16 - Consigo trazer minha atenção de
volta à escrita, quando me pego pensando em

Frequentemente

outras coisas.
Questão 17 - Quando vou escrever um tópico
longo, posso criar bons esboços para as seções
principais de meu texto.

Frequentemente
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Questão 21 - Após escrever um texto longo,

Frequentemente

consigo encontrar e corrigir erros gramaticais
Questão 22 - Consigo revisar o primeiro
rascunho de qualquer texto para que fique mais

Frequentemente

curto e bem organizado.
Questão 24 - Posso encontrar pessoas para opinar

Frequentemente

sobre os primeiros rascunhos de meu texto.

Quadro 6: Comportamentos demonstrados pelos estudantes de autoeficácia menos positiva
em escrita de redação (resposta “Algumas Vezes” interpretada, neste estudo, como Crença de
Autoeficácia Regular).
Questões do Teste de Autoeficácia em Escrita

Categoria de Maior Frequência Encontrada
(Valor 2)

Questão 1- Quando me é dada uma tarefa
específica de redação, posso ter uma ideia para

Algumas Vezes

um tópico adequado em um curto período.
Questão 2 - Posso começar a escrever sem
dificuldade.

Algumas Vezes

Questão 3 - Posso construir uma boa frase
introdutória rapidamente.

Algumas Vezes

Questão 4 - Posso criar um parágrafo inicial
pouco usual para capturar o interesse do leitor.

Algumas Vezes

Questão 7 - Posso ajustar meu estilo de escrever
para atender às necessidades de qualquer leitor.

Algumas Vezes

Questão 8 - Posso encontrar uma maneira de me
concentrar em escrever mesmo quando há muitas

Algumas Vezes

distrações ao redor.
Questão 9 - Quando tenho um prazo curto para
entregar meu trabalho, consigo controlar meu

Algumas Vezes

tempo com eficiência.
Questão 10 - Posso atender aos padrões de escrita
de um avaliador muito exigente

Algumas Vezes
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Questão 12 - Posso reescrever claramente
parágrafos muito longos ou confusos.

Algumas Vezes

Questão 13 - Quando preciso tornar uma ideia
sutil ou abstrata mais clara, consigo usar palavras

Algumas Vezes

para criar uma imagem vívida.
Questão 14 - Consigo localizar e utilizar fontes
de

referência

adequadas

quando

preciso

Algumas Vezes

documentar um ponto importante.
Questão 18 - Quando quero persuadir um leitor
sobre um ponto de vista divergente, posso

Algumas Vezes

oferecer uma citação convincente de uma
autoridade.
Questão 19 - Quando ocorre um bloqueio durante
minha escrita, consigo encontrar maneiras de

Algumas Vezes

superar o problema.
Questão 20 - Consigo encontrar maneiras de me
motivar a escrever, mesmo quando o assunto é de

Algumas Vezes

pouco interesse para mim.
Questão 23 - Quando edito um texto, posso
encontrar e corrigir todos os meus erros

Algumas Vezes

gramaticais.
Questão 25 - Quando meu texto é sobre um tema
complicado, consigo criar um título informativo e

Algumas Vezes

curto.

Desse modo, nota-se que houve uma dispersão dos resultados obtidos, o que provocou
uma segunda sondagem: realizamos uma análise fatorial com o propósito de apurar em quais
áreas específicas os pré-vestibulandos apresentam baixa e alta crença de autoeficácia.
Segundo Figueiredo e Silva (2010, p. 163), “a principal função das diferentes técnicas
de análise fatorial é reduzir uma grande quantidade de variáveis observadas em um número
menor de fatores”. Assim sendo, após a aplicação da técnica de analise fatorial, observou-se
ser possível agrupar as variáveis do teste em duas dimensões, que foram denominadas
Habilidades em Recursos de Escrita e Condutas Autorreguladoras em escrita de DissertaçãoArgumentativa. As variáveis agrupadas na Dimensão Habilidades em Recursos de Escrita vão

60

ao encontro das diretrizes e conteúdos, que geralmente são abordados em aulas de Português,
especialmente nos últimos anos da Educação Básica. Por outro lado, as variáveis agrupadas na
dimensão denominada Condutas Autorreguladoras em escrita de Dissertação-Argumentativa
se aproximam do que a Teoria de Autorregulação preconiza como inerente ao comportamento
autorregulado. Todavia, é necessário esclarecer que este agrupamento não significa que as
variáveis estejam isoladas em cada dimensão, ou seja, que se contraponham; pelo contrário,
todas se integram e dialogam, contudo, há elementos em cada pergunta que as direcionam
mais para um ou outro grupo.
Como Habilidades em Recursos de Escrita, entendemos todos os aspectos relativos às
habilidades de uso e de domínio de mecanismos/recursos linguísticos e gramaticais
necessários para escrever um texto, no caso, a dissertação-argumentativa: domínio da norma
culta, coesão, coerência, elementos inerentes à gramática. Por outro lado, a dimensão
Condutas Autorreguladoras em escrita de Dissertação-Argumentativa, neste estudo, é
compreendida como um complemento para um desempenho satisfatório na redação, já que
envolve as ações de planejar, elaborar e executar tanto os recursos referentes às Habilidades
em Recursos de Escrita, como também os aspectos autorregulatórios (monitoramento do
tempo, visão antecipatória, atenção e concentração, gestão dos recursos internos e externos,
avaliação) para uma realização autônoma e segura no ato da redação.
Para melhor visualização do agrupamento das variáveis em relação às dimensões
criadas, observa-se no gráfico bidimensional a seguir que o crescimento da dimensão
Habilidades em Recursos de Escrita dá-se da esquerda para a direita, portanto (considerando
todas as variáveis), a variável que mais influencia é a Q_17 (Quando vou escrever um tópico
longo, posso criar bons esboços para as seções principais de meu texto), e a de menor impacto
é a Q_9 (Quando tenho um prazo curto para entregar meu trabalho, consigo controlar meu
tempo com eficiência).
Já na dimensão Condutas Autorreguladoras em escrita de Dissertação-Argumentativa,
o crescimento é de baixo para cima, portanto, a variável que mais influencia é a Q_2 (Posso
começar a escrever sem dificuldade), enquanto que a de menor impacto é a Q_22 (Consigo
revisar o primeiro rascunho de qualquer texto para que fique mais curto e bem organizado).
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Para que se possa compreender de forma mais clara as variáveis que integram cada um
dos agrupamentos apresentados no gráfico anterior, essas foram listadas, em seguida,
conforme seu conteúdo e ideias semelhantes, ordenando-se da mais alta a mais baixa, ou seja,
da de maior impacto e influência à de menor ação:

Comportamentos relacionados à Dimensão Condutas Autorreguladoras em Escrita de
Dissertação-Argumentativa, manifestados pelos estudantes, por ordem de maior a menor
ocorrência


Q2 Posso começar a escrever sem dificuldade.



Q1 Quando me é dada uma tarefa específica de redação, posso ter uma ideia para
um tópico adequado em um curto período.



Q9 Quando tenho um prazo curto para entregar meu trabalho, consigo controlar
meu tempo com eficiência.



Q19 Quando ocorre um bloqueio durante minha escrita, consigo encontrar
maneiras de superar o problema.



Q18 Quando quero persuadir um leitor sobre um ponto de vista divergente, posso
oferecer uma citação convincente de uma autoridade.
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Q16 Consigo trazer minha atenção de volta à escrita, quando me pego pensando
em outras coisas.



Q14 Consigo localizar e utilizar fontes de referência adequadas quando preciso
documentar um ponto importante.



Q8 Posso encontrar uma maneira de me concentrar em escrever mesmo quando há
muitas distrações ao redor.



Q3 Posso construir uma boa frase introdutória rapidamente.



Q6 Posso usar minhas primeiras tentativas de escrever para melhorar minhas
ideias sobre um tema.

Comportamentos relacionados à Dimensão Habilidades em Recursos de Escrita,
manifestados pelos estudantes, por ordem de maior a menor ocorrência
 Q17 Quando vou escrever um tópico longo, posso criar bons esboços para as seções
principais de meu texto.
 Q15 Consigo passar de um parágrafo para outro, durante a escrita, de forma coesa e
coerente.
 Q23 Quando edito um texto, posso encontrar e corrigir todos os meus erros
gramaticais.
 Q10 Posso atender aos padrões de escrita de um avaliador muito exigente.
 Q22 Consigo revisar o primeiro rascunho de qualquer texto para que fique mais curto
e bem organizado.
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 Q13 Quando preciso tornar uma ideia sutil ou abstrata mais clara, consigo usar
palavras para criar uma imagem vívida.
 Q21 Após escrever um texto longo, consigo encontrar e corrigir erros gramaticais.
 Q5 Posso escrever um breve, mas interessante resumo que preparará os leitores para a
ideia principal de meu texto.
 Q12 Posso reescrever claramente parágrafos muito longos ou confusos.
 Q20 Consigo encontrar maneiras de me motivar a escrever, mesmo quando o assunto é
de pouco interesse para mim.
 Q4 Posso criar um parágrafo inicial pouco usual para capturar o interesse do leitor.
 Q11 Posso prontamente oferecer exemplos importantes para ilustrar um ponto
importante.
 Q7 Posso ajustar meu estilo de escrever para atender às necessidades de qualquer
leitor.
 Q24 Posso encontrar pessoas para opinar sobre os primeiros rascunhos de meu texto.
 Q25 Quando meu texto é sobre um tema complicado, consigo criar um título
informativo e curto.

Analisando os resultados, constatou-se que das 9 variáveis que obtiveram a resposta de
Valor 3 (Frequentemente), 7 encontram-se na Dimensão Habilidades em Recursos de Escrita,
o que demonstra que neste campo os participantes consideram-se mais capazes do que em
relação às Condutas Autorreguladoras em Escrita de Dissertação-Argumentativa, a qual
alcançou, em grande parte, a frequência de Valor 2 (Algumas vezes).
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6.1.1 Crença de autoeficácia em redação em estudantes com características
diversificadas

Além de ser observada a crença de autoeficácia nos sujeitos, de modo geral, conforme
descrito anteriormente, isto é, sem levar em consideração alguns aspectos que poderia
diferenciá-los enquanto grupo, considerou-se relevante verificar também a crença de
autoeficácia, levando em consideração algumas características, tais como: gênero (masculino
e feminino), o turno de estudo (diurno e noturno) e o tipo de escola em que os participantes
estudam ou estudaram (pública ou particular).
Será dado o prosseguimento com a análise dos resultados focalizando as
características dos sujeitos previamente mencionadas. É necessário esclarecer que essa análise
baseou-se nos critérios mencionados no Quadro 1, relembrando: os estudantes que, ao
responderem o Inventário de Crença de Autoeficácia, assinalaram predominantemente na
coluna “Nunca ou Raramente” foram classificados como de “Autoeficácia Inexistente ou
Baixa”; aqueles que assinalaram, com maior frequência, na coluna “Algumas Vezes” foram
considerados de “Autoeficácia Regular”; os que assinalaram na coluna “Frequentemente”
foram considerados ter “Crença de Autoeficácia Boa”; e os que responderam
predominantemente assinalando na coluna “Sempre” foram avaliados como de “ Crença de
Autoeficácia Boa para Excelente”.
As categorias de classificação apresentadas nas tabelas, nesta parte da análise dos
resultados, refletem esses critérios explicados.

6.1.1.1 O gênero e a Autoeficácia

Dentre os 39 pré-vestibulandos observados neste estudo, 28 são mulheres e 11 são
homens. A Tabela abaixo apresenta o resultado dessa averiguação relacionada à Autoeficácia
dos sujeitos, levando em consideração o gênero dos mesmos.
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Tabela 9: Relação entre Gênero e Crença de Autoeficácia em Escrita de Redação.
Autoeficácia dos estudantes em Escrita de
Redação

Sexo do aluno
Feminino

Masculino

Total

Crença
Inexistente
ou Baixa
1

Crença
Regular
21

Crença
Boa
4

Crença
Boa para
Excelente
2

Total
28

3,6%

75,0%

14,3%

7,1%

100,0%

0

6

4

1

11

0,0%

54,5%

36,4%

9,1%

100,0%

1

27

8

3

39

2,6%

69,2%

20,5%

7,7%

100,0%

A partir da tabela anterior, nota-se que a maioria, tanto meninos quanto meninas,
demonstrou ter em suas respostas a Crença de Autoeficácia Regular. Entretanto, se ao se
observar as respostas dos dois grupos referentes às classificações de Crença de Autoeficácia
“Boa” e “Boa para Excelente”, constatamos que 45,5% dos rapazes inserem-se nesses grupos.
Ao passo que a percentagem de moças na mesma classificação foi 21,4%. Por conseguinte,
constata-se que a percentagem de rapazes com maior Crença de Autoeficácia para escrita de
redação tende a ser maior entre os meninos do que entre as meninas.
De acordo com Bandura, a autoeficácia pode decorrer de várias causas, dentre elas as
experiências anteriores vividas pelos sujeitos. Nesta perspectiva, a literatura especializada tem
mencionado que os meninos tendem a ter melhor desempenho em conteúdos relacionados às
ciências exatas e as meninas em conteúdos próximos a linguagem (PAPALIA & FELDMAN,
2012). Por conseguinte, de acordo com o que preconiza a literatura, este resultado pode
parecer contraditório.
Entretanto, há de se convir que o acesso ao Ensino Superior (embora hoje se perceba
um aumento cada vez maior de estudantes do sexo feminino) tradicionalmente foi de
predominância de alunos do sexo masculino, por várias razões históricas e também pelo
preconceito irrealístico da “supremacia” intelectual do homem. Essas crenças tendem, cada
vez mais, a desaparecem, porém, ainda persistem em muitos meios, e talvez este sentimento
de superioridade masculina pode ter refletido nas respostas dos rapazes ao Teste de
Autoeficácia, fazendo com que eles apresentassem um resultado mais positivo.
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6.1.1.2 Tipo de estudantes (turnos diurno e noturno) e a Autoeficácia

Nesta pesquisa, dentre os 39 alunos observados, 30 frequentam o Curso Pré-Vestibular
no turno da manhã; enquanto apenas 9 estudam no turno da noite. Decidiu-se verificar se
haveria diferença significativa na percepção de autoeficácia em escrita dos estudantes que
frequentam os turnos da manhã e da noite, partindo da suposição de que os estudantes da noite,
no geral, provêm de famílias de nível socioeconômico mais baixo - logo necessitam trabalhar
durante o dia e, em geral, estudam em colégios de escola pública, em que o ensino é
considerado menos eficaz.
Entretanto, após a coleta dos dados, analisando o perfil dos sujeitos, constatou-se que
dos 9 estudantes, apenas 1 trabalhava durante o dia. Os motivos dos estudantes que estudam à
noite e não trabalham não foi investigado, visto que essa circunstância ultrapassa os objetivos
deste estudo.
Ao verificar a crença de autoeficácia dos estudantes de ambos os turnos, constatou-se
que também nesta variável não houve grande discrepância em relação ao nível de autoeficácia
dos sujeitos, visto que independente do turno em que estudava a maioria demonstrou ter
Crença de Autoeficácia Regular em Escrita, conforme demonstram os resultados da Tabela
seguinte:

Tabela 10: Autoeficácia e Tipo de clientela (estudantes do turno diurno e noturno).
Autoeficácia dos estudantes em Escrita de
Redação

Turno de estudo
Manhã

Noite

Total

Crença
Inexistente
ou Baixa
0

Crença
Regular
20

Crença
Boa
8

Crença
Boa para
Excelente
2

Total
30

0,0%

66,7%

26,7%

6,7%

100,0%

1

7

0

1

9

11,1%

77,8%

0,0%

11,1%

100,0%

1

27

8

3

39

2,6%

69,2%

20,5%

7,7%

100,0%
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Todavia, no Turno da manhã, há uma maior quantidade de alunos com melhor crença
de autoeficácia (33,4%), em comparação aos alunos do Turno da noite (11,1%).

6.1.1.3 Tipo de escola e Autoeficácia

A observação desta variável decorreu do pressuposto de que alunos que estudam ou
estudaram em escola pública teriam uma crença de autoeficácia mais baixa em comparação
àqueles que estudaram em escola particular, já que o ensino dos estudantes em instituições
municipais ou estaduais é visto como fraco e de pouca contribuição ao discente.
A Tabela 11 demonstra que essa hipótese se confirma para a maioria:

Tabela 11: Autoeficácia e Tipo de escola em que os pré-vestibulandos realizaram os estudos.

Autoeficácia dos estudantes em Escrita de
Redação

Tipo de escola
Somente em escola
particular

Somente em escola pública

Em escolas pública e
particular

Total

Crença
Inexistente
ou Baixa
0

Crença
regular
6

Crença
Boa
3

Crença
Boa para
Excelente
0

Total
9

0,0%

66,7%

33,3%

0,0%

100,0%

1

6

0

1

8

12,5%

75,0%

0,0%

12,5%

100,0%

0

15

5

2

22

0,0%

68,2%

22,7%

9,1%

100,0%

1

27

8

3

39

2,6%

69,2%

20,5%

7,7%

100,0%

Como vem acontecendo nas demais análises, tanto o aluno que estuda ou estudou em
escola particular, quanto o que estuda ou estudou em escola pública, tende a ter uma crença
regular em escrita de redação. No entanto, encontra-se, dentre os estudantes da escola
particular, um percentual maior de alunos com crença mais positiva. Embora as diferenças
não sejam muito significativas, estes resultados demonstram que os alunos da escola
particular tendem a ter uma maior crença de autoeficácia em escrita de redação, o que
confirma parcialmente a hipótese levantada. Em virtude de a escola particular ser percebida
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pela sociedade como de melhor qualidade, isto pode contribuir para aumentar a crença de
autoeficácia dos estudantes.
Observa-se, atualmente, que o ensino, de modo geral, vem sendo avaliado de uma
forma não muito eficiente, haja vista o que demonstram os resultados das avaliações a nível
nacional. Isto talvez explique a pequena diferença entre os resultados dos dois grupos, porém,
observa-se que há uma tendência maior na sociedade de perceber a escola particular como de
melhor ensino e frequentada por alunos de nível socioeconômico mais alto. Por conseguinte,
esses alunos podem receber a influência desses contextos, com reflexos em suas crenças de
autoeficácia.
Analisou-se também a crença de autoeficácia dos alunos que pretendem fazer uso da
Política de Cotas para o ingresso na Universidade e daqueles também que não pretendem,
acreditando-se que isto possa ter relação com a crença de autoeficácia dos estudantes, haja
vista que os estudantes que fazem uso da política de cotas são provenientes de escola pública
ou se declaram como da raça negra - e ambas as situações refletem um nível socioeconômico
mais baixo, portanto, refletem ambientes mais desfavorecidos economicamente.

Tabela 12: Autoeficácia em escrita e Utilização da política de cotas para ingresso na
Universidade.
Autoeficácia dos estudantes em Escrita de
Redação
Crença
Utilização de cotas para ingresso Inexistente
na Universidade
ou Baixa
Não
1
Sim
Não sei
Total

Crença
Regular
10

Crença
Boa
5

Crença
Boa para
Excelente
1

Total
17

5,9%

58,8%

29,4%

5,9%

100,0%

0

12

2

2

16

0,0%

75,0%

12,5%

12,5%

100,0%

0

5

1

0

6

0,0%

83,3%

16,7%

0,0%

100,0%

1

27

8

3

39

2,6%

69,2%

20,5%

7,7%

100,0%

Os resultados apresentados na Tabela 12 reafirmam ou convergem para os resultados
da análise anterior: embora os dois grupos de estudantes (os que pretendem e não pretendem
fazer uso da Política de cotas) tivessem apresentado predominantemente crença de
autoeficácia regular, aqueles que não pretendem fazer uso de cotas para ingressar na
Universidade (em geral, provenientes de escola particular e terem nível socioeconômico mais
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alto), em maior quantidade, demonstraram ter crença de autoeficácia mais alta ou maior
percentagem de sujeitos na classificação “Boa”, em comparação àqueles que pretendem fazer
uso da Política de cotas (provenientes da escola pública ou da raça negra).
Embora esses resultados não tivessem confirmado a hipótese de que os alunos que
pretendiam fazer uso da política de cotas para ingressar na universidade apresentavam crença
de autoeficácia mais baixa em comparação àqueles que não pretendiam fazer uso de tal
política, em ambos os grupos houve maior quantidade de estudantes que demonstrava crença
de autoeficácia regular. Verificou-se, pois, que no grupo de estudantes que não pretendem
fazer uso das cotas houve maior percentagem de estudantes classificados como de “Boa”
crença de autoeficácia.

6.2 Percepção dos pré-vestibulandos em relação às suas capacidades: resultados do
questionário aplicado

As análises dos resultados realizadas anteriormente decorreram de informações
obtidas através do Inventário de Autoeficácia em Escrita de Redação. Além disso, buscou-se
complementar a análise dessas crenças acrescentando-se ao Questionário, que objetivava
obter dados para a caracterização dos sujeitos, três perguntas relacionadas à crença de
autoeficácia (perguntas 10, 11 e 12).
A pergunta 10 (“Como você avalia a sua possibilidade de ingresso no Ensino
Superior?) diz respeito à expectativa dos alunos referente à sua aprovação no curso superior
pretendido; elaborou-se esta pergunta acreditando-se, de acordo com a literatura especializada
(BANDURA, 1977), que a crença de autoeficácia tem relação com a expectativa de
desempenho do indivíduo. Nesse aspecto, constatou-se, conforme a tabela 13 aponta, que os
alunos percebem uma média possibilidade de ingressar no curso superior que almejam, o que
converge para os resultados obtidos através da aplicação do Inventário de Autoeficácia em
Escrita analisado anteriormente em que se concluiu haver uma crença regular.
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Tabela 13 : Expectativa dos alunos de aprovação no Curso Superior pretendido.
Frequência (F)

Porcentual (%)

Baixa possibilidade

1

2,6

Média possibilidade

28

71,8

Alta possibilidade

10

25,6

Total

39

100,0

A pergunta 11 foi elaborada objetivando verificar a crença de autoeficácia dos prévestibulandos, especificamente na redação do ENEM. Julgou-se adequado elaborar tal
pergunta, considerando que o desempenho em redação tem “baixo peso” para aprovação no
vestibular, visto que basta o aluno não tirar zero para que seja aprovado (considerando,
especialmente, os Programas articulados ao Exame). Por conseguinte, considerando que esta
pesquisa trata especificamente da autoeficácia em escrita, acrescentou-se esta pergunta no
questionário indagando aos sujeitos quantos pontos acreditavam ser capazes de atingirem na
escrita da dissertação-argumentativa do ENEM. Os resultados apresentados na Tabela 14
demonstraram haver maior percentual de sujeitos que acreditaram obter uma classificação
acima de 600 pontos

Tabela 14: Expectativa de pontuação dos alunos de desempenho na redação do ENEM.
Faixas de pontuação
Frequência
Porcentual
0 a 200 pontos

0

0

de 201 a 400 pontos

0

0

de 401 a 600 pontos

5

12,8

Acima de 600 pontos

34

87,2

Total

39

100,0

O ENEM não traduz um conceito em decorrência da pontuação que o estudante obtém
em redação, facultando a cada universidade a autonomia para definir os critérios relacionados
à pontuação para ingresso no curso pretendido (BRASIL, 2012). Considerando necessária
essa conceituação para análise dos resultados desse estudo, adotamos critérios para o
estabelecimento de relação entre faixas de classificação da pontuação em redação, conceito de
desempenho em redação e crença de autoeficácia, conforme apresentado no quadro seguinte:
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Quadro 7: Critério adotado para o estabelecimento de relação entre desempenho em redação
e autoeficácia em escrita.
Faixas de classificação da
pontuação em redação,
adotado neste estudo

De 0 a 200 pontos
De 201 a 400
De 401 a 600 pontos
Acima de 600 pontos

Conceito de Desempenho
em Redação adotada, neste
estudo, de acordo com as
faixas de pontuação

Desempenho inexistente ou
baixo
Desempenho regular
Desempenho bom
Desempenho Bom para
Excelente

Avaliação adotada, neste
estudo, relacionada à
Expectativa de crença de
autoeficácia em escrita de
redação correspondente ao
desempenho em redação
Crença inexistente ou baixa
Crença regular
Crença boa
Crença de Autoeficácia Boa
para Excelente

A autoavaliação dos estudantes referente ao próprio desempenho na redação do
ENEM indica, de acordo com o critério adotado neste estudo (Quadro 7), que a maioria dos
estudantes se autoavalia como tendo um desempenho de “Bom para Excelente”, que se pode
traduzir como uma Crença de autoeficácia de Boa para Excelente.
Para saber se a avaliação dos estudantes era consciente no sentido de conhecerem as
competências indicadas pelo ENEM como critério para avaliação das redações, perguntou-se
aos estudantes qual (ou quais) das características mencionadas na pergunta 12 do questionário
formulado diziam respeito às competências de dissertação-argumentativa que o respectivo
Exame apresenta como critério de avaliação (Quadro 2, apresentado na parte 3.1.1 deste
relatório). Dentre as opções de resposta à pergunta 12, o correto seria que os estudantes
tivessem assinalado as cinco primeiras opções apresentadas, o que ocorreu com 51,3% dos
alunos. Os demais estudantes assinalaram mais de uma opção, o que estaria correto, porém
incompleto.
A partir disso, pode-se concluir que um número significativo de estudantes (51,3%)
tem consciência de todos os critérios que serão avaliados na redação do ENEM, por
conseguinte, possuem consciência em seus julgamentos. Nenhum dos alunos deixou de
assinalar alguma opção, demonstrando assim que, de alguma forma, tem – mesmo que
parcialmente – o conhecimento que lhes é exigido demonstrar.
O resultado da pergunta 11 do questionário aplicado levanta questionamentos a
respeito dos resultados obtidos através da aplicação do Inventário de Crença de autoeficácia
em Escrita: através dos resultados da aplicação do Inventário, concluiu-se que os alunos
apresentaram crença de autoeficácia regular em escrita de redação; e a expectativa que
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demonstraram em relação à nota que esperam obter em redação, contrariamente, aponta para
uma crença de autoeficácia “Boa para Excelente”.
Como se explica esta discrepância de resultados? Analisando o conteúdo das
perguntas do Inventário (Teste de Autoeficácia), conforme mencionado anteriormente na
análise dos dados, foi possível concluir que, de acordo, com a análise fatorial, as perguntas
foram agrupadas em duas dimensões: Condutas Autorreguladoras em Escrita de DissertaçãoArgumentativa e Habilidades em Recursos de Escrita. Relembramos que as perguntas que
demonstraram

estar

mais

próximas

da

dimensão

classificada

como

Condutas

Autorreguladoras em Escrita de Dissertação-Argumentativa se aproximam do que a Teoria
da Autorregulação preconiza como inerente ao comportamento autorregulado; enquanto a
dimensão denominada Habilidades em Recursos de Escrita relaciona-se às diretrizes e
conteúdos abordados em aulas de Português, bem como aos critérios adotados na correção da
redação do ENEM. Em outras palavras, o Teste de Autoeficácia utilizado nesta pesquisa
parece refletir uma avaliação de autoeficácia em escrita simultânea entre aspectos
relacionados ao comportamento autorregulado em escrita (caráter autorregulatório ressaltado
por Bandura e Zimmerman) e às habilidades em recursos de ordem linguístico-gramatical no
momento da escrita da redação.
Nessa perspectiva, parece ter havido coerência nos resultados dos dois instrumentos
aplicados (Inventário de autoeficácia e perguntas do Questionário), visto que o desempenho
dos alunos no Inventário de autoeficácia foi melhor na categoria denominada Habilidades em
Recursos de Escrita, convergindo assim para os resultados obtidos através do questionário,
que reflete o tipo de avaliação a que os alunos estão acostumados e que é exigido nas redações
do ENEM, conforme será explicado na parte seguinte, deste relato.

6.3 Desempenho dos estudantes em escrita de redação avaliado segundo critério do
ENEM e sua relação com a Crença de autoeficácia em escrita

A variável independente deste estudo (Crença de autoeficácia em escrita de redação)
foi avaliada através da análise feita anteriormente aos resultados dos dois instrumentos
aplicados, relacionados à Crença de autoeficácia em Escrita (Inventário de Autoeficácia e 3
perguntas do questionário).
A variável dependente, ou seja, o desempenho dos estudantes em redação foi
observada através dos resultados da aplicação de uma redação, corrigida de acordo com os
critérios estabelecidos pelo ENEM, mencionados anteriormente. Nesta parte, descreveremos a
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avaliação resultante do desempenho em redação dos sujeitos observados. No quadro seguinte,
é apresentada a média do grupo nas diversas competências avaliadas através da redação
aplicada.

Quadro 8: Avaliação das Competências* nas redações dos pré-vestibulandos.
Competências

C1

C2

C3

C4

C5

132,31

127,18

123,08

123,08

91,28

Média nas
competências

*Legenda (significado das competências):
C1: Competência no domínio da norma culta.
C2: Competência na compreensão e aplicação dos conceitos variados para desenvolvimento do tema.
C3: Competência para organizar e interpretar informações em defesa de um ponto de vista.
C4: Competência para demonstrar conhecimento necessário à construção da argumentação.
C5: Competência para elaborar proposta de solução, respeitando direitos humanos.

Observa-se que a competência em que os estudantes obtiveram maior pontuação nas
redações foi a C1, a qual diz respeito ao domínio da norma culta, com média de 132,31. Em
contrapartida, a de menor pontuação foi a C5, que se refere à elaboração de proposta de
solução, com média de 91,28. Esse resultado está em concordância com o que foi verificado
na análise fatorial realizada, ao indicar que em relação à dimensão “Habilidades em Recursos
de Escrita” (e nesse ponto, inclui-se o uso formal da língua), os estudantes demonstraram ter
uma crença de autoeficácia positiva.
A Tabela 15 informa a pontuação alcançada pelos pré-vestibulandos na dissertação
aplicada, por faixas de desempenho:

Tabela 15: Avaliação das redações dos pré-vestibulandos por faixas de desempenho.
Frequência (F)

Porcentual (%)

De 0 a 200 pontos

0

0

de 201 a 400 pontos

5

12,8

de 401 a 600 pontos

19

48,7

Acima de 600 pontos

15

38,4

Total

39

100,0

Faixas de notas

Certifica-se que a maioria (48,7%) alcançou a pontuação equivalente à 3ª faixa: entre
401 e 600 pontos, portanto, de acordo com o critério utilizado neste estudo estariam
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demonstrando um desempenho “Bom”, o que estaria um pouco acima do que foi detectado no
Inventário de Autoeficácia (constatada Crença Regular) e um pouco abaixo das expectativas
de desempenho segundo a avaliação dos próprios alunos (de Bom para Excelente). Em outras
palavras, os pré-vestibulandos demonstraram uma expectativa de desempenho melhor que o
seu real desempenho, ou seja, uma possível crença de autoeficácia mais elevada que a sua real
possibilidade. Entretanto, seja em termos de expectativa ou em termos de realidade,
demonstraram uma crença mais alta do que o que foi detectado no Inventário de Autoeficácia.
A justificativa apresentada para essas diferenças é a mesma elucidada anteriormente,
quando foram analisados os resultados das perguntas do Questionário em comparação aos
resultados do Teste de Autoeficácia, o qual engloba procedimentos relacionados ao
comportamento autorregulado (controle da atenção, do tempo, reflexão, busca de
informações). Pode-se ressaltar que as avaliações nacionais de escrita têm obtido baixa
classificação e por isso foi possível levantar a suposição de que esses baixos desempenhos
possam estar relacionados à ausência de condutas inerentes ao comportamento autorregulado,
que parece não ser suficientemente trabalhado nas salas de aula e que refletem no
desempenho do estudante. Contribui para reforçar essa análise o fato de a competência
relacionada à “Elaboração de Proposta de redação” ter sido a de pontuação mais baixa dos
estudantes na avaliação da redação. Entende-se que dentre as competências avaliadas na
redação do ENEM, esta é a que mais se aproxima de um comportamento autorregulado, visto
que exige uma maior reflexão do aluno.
A análise anterior possibilita concluir que a hipótese de que a relação entre crença de
autoeficácia e desempenho em escrita de redação não se confirma a partir do resultado geral
do Inventário de Crença de Autoeficácia com as notas de redação, ou seja, considerando as
duas categorias em que as perguntas deste Inventário foram classificadas neste estudo. A
Tabela seguinte, elaborada com os resultados do Inventário de Autoeficácia, em conjunto com
as duas dimensões, apresenta detalhes desse resultado e a explicação, que segue:
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Tabela 16: Relação entre autoeficácia em escrita e resultado obtido em redação.
Faixas de desempenho em redação

Classificação de Crença de
Autoeficácia em Escrita de Redação
Crença de Autoeficácia Inexistente ou Baixa

Crença de Autoeficácia Regular

Crença de Autoeficácia Boa

Crença de Autoeficácia Boa para Excelente

de 0 a 200
pontos
0

201 a 400
pontos
1

401 a
600
pontos
0

Acima de
600
pontos
0

Total
1

0%

2,6%

0,0%

0,0%

2,6%

0

4

14

9

27

0%

10,3%

35,9%

23,1%

69,2%

0

0

3

5

8

0%

0,0%

7,7%

12,8%

20,5%

0

0

2

1

3

0%

0,0%

5,1%

2,6%

7,7%

Esta análise será realizada observando cada linha horizontal da tabela 16, visto que em
cada uma delas se compreenderá a relação entre o desempenho de acordo com as pontuações
obtidas na redação e a classificação da crença de autoeficácia dos sujeitos, de acordo com a
classificação da mais baixa à mais alta crença.
Observando a 1ª linha horizontal da tabela 16 que avalia a “Crença de Autoeficácia
inexistente ou baixa” e o desempenho em redação, constata-se que somente 1 aluno no grupo
de 39 teve uma classificação baixa na crença de autoeficácia. Portanto, não houve relação
entre inexistência ou baixa crença de autoeficácia e desempenho na dissertação, uma vez que
apenas um sujeito, representando 2,6% do grupo, não é significativo.
Em relação aos 27 pré-vestibulandos que revelaram ter “Crença de Autoeficácia
Regular”, somente 4 tiveram notas na faixa considerada adequada à possível relação de
dependência, enquanto que 14 alunos tiveram notas entre 401 e 600 pontos e 9 estudantes
com notas acima de 600 pontos. Logo, nesta análise, também não houve relação de
dependência.
Observando-se a 3ª linha horizontal da tabela 16, 8 alunos apresentaram “Crença de
Autoeficácia Boa”. Destes, apenas 3 alcançaram na redação uma nota entre 401 e 600 pontos,
e 5 obtiveram uma nota além da estabelecida nas Categorias (acima de 600 pontos). Mais uma
vez, percebe-se que o percentual de sujeitos foi muito baixo, o que confirma não haver relação
entre as variáveis.
Por último, a quarta linha apresenta a relação entre “Boa para Excelente Crença de
Autoeficácia” e desempenho em redação, em que dos 3 alunos que demonstraram estar nesta
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categoria, apenas 1 teve nota acima de 600 pontos, em conformidade com o quadro já
apresentado, e 2 tiveram notas entre 401 e 600 pontos.
Esses dados revelaram, no geral, que as notas obtidas nas redações foram além das
respectivas crenças, ou seja, o aluno avaliou-se, a partir do Teste de Autoeficácia, com uma
crença inferior comparada à nota que obteve na dissertação-argumentativa.
Para um melhor esclarecimento dos resultados, aplicou-se o Teste QuiQuadrado de
Pearson. O valor da significância do referido Teste deveria ser menor que 0,05 para que fosse
constatada alguma relação entre as variáveis observadas. Entretanto, o resultado do valor
apurado foi de 0,118, conforme indica o Quadro 9:
Quadro 9: Resultado do Tratamento Estatístico Qui Quadrado na verificação da relação
entre crença de autoeficácia dos estudantes e seus desempenhos em redação.

Testes de chi-quadrado

Valor

df

Sig. Assint. (2
lados)

Chi-quadrado de Pearson
N de Casos Válidos

10,161
39

6

0,118

Dessa forma, constatou-se que não houve relação entre a Crença de Autoeficácia e
desempenho em redação (considerando o Inventário de Autoeficácia de uma forma geral), não
confirmando a hipótese levantada. Entretanto, se se focalizar nos resultados das questões de
Habilidades em Recursos de Escrita (uma das dimensões do respectivo Inventário), será
possível perceber uma relação entre a crença de autoeficácia e o desempenho em redação,
visto que as perguntas do Inventário relacionadas a esta dimensão estão mais próximas dos
critérios utilizados na redação do ENEM, e nessa perspectiva, a hipótese, de certa forma, é
confirmada.
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CONCLUSÃO

Ao longo deste estudo foi enfatizado o quanto a crença de autoeficácia pode ser um
elemento influenciador no desempenho acadêmico de estudantes, conforme muitos estudos já
realizados apontam.
Sentir-se capaz e acreditar no próprio potencial pressupõe uma gama de elementos
autorreguladores: o controle emocional, o conhecimento metacognitivo e também uma
motivação para se engajar e permanecer em determinada tarefa, dentre outros.
Todavia, é importante destacar que a autoeficácia não será, por si só, determinante.
Existem outros fatores que podem interferir positiva ou negativamente na aprendizagem de
um aluno.
Neste trabalho, acreditava-se que a hipótese (H1) de que haveria uma relação entre a
crença de autoeficácia em escrita e o desempenho dos estudantes em redação seria confirmada,
como ocorreu no estudo dos pesquisadores Barry Zimmerman e Albert Bandura. De uma
forma geral, a hipótese não foi confirmada, já que não necessariamente os alunos que
apresentaram uma alta crença de eficácia pessoal obtiveram altos resultados em redação;
assim como os que não se sentem tão capazes frente à elaboração de um texto também não
obtiveram (como se esperava) notas tão baixas na dissertação-argumentativa proposta.
Uma possível resposta para tal resultado pode aproximar esta análise do que Bandura
chama de crença irrealista, especialmente, em relação àqueles pré-vestibulandos que se
consideraram não tão bem capazes (Crença Regular), porém mostraram um bom resultado nas
redações, conforme a simulação apresentada.
Pode-se ainda questionar se os sujeitos deram, ao responder, a devida atenção. Ou até
mesmo, pode-se supor que os mesmos não estavam acostumados com o respectivo modo de
avaliação em redação, de acordo com o ENEM, utilizado na pesquisa, já que nas salas de aula
brasileiras a forma como se avalia um aluno em redação mostra-se bem diferente.
A segunda hipótese deste trabalho foi confirmada, visto que os pré-vestibulandos
demonstraram um sentimento de autoeficácia mais elevado nas questões ligadas aos recursos
de escrita; apresentando, por outro lado, crença de autoeficácia menos positiva nas variáveis
do Teste de Autoeficácia que englobavam aspectos referentes ao planejamento e organização
da escrita de dissertação-argumentativa.
Esta constatação foi possível devido à análise fatorial realizada, a qual permitiu
agrupar (a partir das primeiras análises de frequência das questões do Teste) as variáveis em
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duas dimensões: Habilidades em Recursos de Escrita e Condutas Autorreguladoras em
Escrita de Dissertação-Argumentativa. Através dos resultados, pode-se perceber que os prévestibulandos carecem de direcionamentos em relação a mecanismos/instrumentos/estratégias
que possam auxiliá-los e facilitar-lhes o processo de organização e planejamento da escrita de
um texto dissertativo-argumentativo.
Uma vez que se mostra mais capaz em relação a quesitos pertencentes à norma padrão
da escrita do que em relação à autorregulação dessa, o aluno demonstra-se incapaz de analisar
criticamente e de forma reflexiva a sua produção nos seus diversos momentos. Essa conclusão
revela que seria proveitoso analisar mais a fundo as variáveis do Teste de Autoeficácia, a fim
de que sejam detectadas quais estão mais próximas realmente de uma escala que avalie a
crença de autoeficácia em escrita de dissertação-argumentativa, tendo como parâmetro a
realidade brasileira.
As análises feitas em relação às competências em redação demonstraram que a
hipótese (H3) de que os alunos teriam piores notas nos quesitos de coesão e coerência
(competência 4) não se confirmou, posto que as menores notas concentraram-se na
competência 5, que expressa que os pré-vestibulandos possuem dificuldades em elaborar uma
proposta de intervenção referente ao tema. Isto pode refletir a falta de leitura de qualidade, de
criatividade ou de atitude reflexiva, própria do comportamento autorregulado.
Quanto aos objetivos, verifica-se que todos foram atingidos. O intuito geral da
pesquisa, de analisar a relação entre a crença de autoeficácia em escrita e o desempenho dos
pré-vestibulandos em redação, apontou respostas que estavam muito além das perspectivas
iniciais deste trabalho, ao revelar – a partir dos resultados – que considerando o Inventário de
Eficácia Autorreguladora em Escrita de Redação, em sua totalidade, não houve relação de
dependência entre as variáveis. Contudo, ao se perceber que o respectivo instrumento
englobava também aspectos muito próximos do que é cobrado e avaliado na redação do
ENEM, foi possível notar que houve relação entre as notas das dissertações-argumentativas
escritas pelos pré-vestibulandos e as crenças de autoeficácia dos mesmos na dimensão
nomeada como Habilidades em Recursos de Escrita.
Em relação à nota que os pré-vestibulandos acreditaram ser capazes de alcançar na
redação, poucos acharam que poderiam obter uma nota superior a 600 pontos - o que reforça
uma baixa crença nesse aspecto.
No que concerne à relação entre autoeficácia e algumas variáveis levantadas para
análise, apenas em referência ao aspecto “Gênero” houve uma pequena diferença. Nos demais
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(tipo de escola e turno de estudo), as divergências foram evidenciadas, demonstrando que
estas variáveis não foram relevantes na Crença de Autoeficácia.
Destaca-se ainda que os resultados deste estudo limitam-se à realidade observada.
Outro ponto que demonstra a singularidade dos resultados refere-se ao fato dos prévestibulandos procurarem espontaneamente o Curso, já que a maioria tinha o objetivo de se
preparar para o ENEM para ingressar numa Universidade. Talvez, se a pesquisa fosse
realizada numa escola propriamente dita, numa classe regular com alunos que estão inseridos
em determinada instituição de ensino para cumprir as etapas da Educação Básica, as
conclusões não seriam as mesmas.
Estatisticamente, pode-se supor também que, se o número de participantes fosse maior,
resultados diferentes pudessem ser apurados. Além disso, outros fatores (pessoais, contextuais,
motivacionais) podem ter interferido nos resultados obtidos.
Seria relevante que a mesma investigação fosse reaplicada aos mesmos sujeitos, se
essa proposta não for inviável, em decorrência dos alunos já terem se dispersado. Sugere-se
também que fosse realizada com sujeitos ou com outros Cursos Pré-Vestibulares com
características semelhantes às dos sujeitos que participaram desta pesquisa.
Dessa forma, chega-se à conclusão de que este trabalho trouxe algumas contribuições.
Uma delas remete à importância de como a elaboração de um instrumento de pesquisa pode
influenciar nos apontamentos de um estudo. O ganho deste estudo não se refere ao fato de se
perceber que o Inventário de Eficácia Autorreguladora em Escrita de Redação (Teste de
Autoeficácia em Escrita) apresentava elementos autorregulatórios (até porque os próprios
elaboradores do instrumento ressaltam essa essência ou esse caráter da autorregulação), mas
foi o de detectar, por meio dos resultados apurados, que o respectivo Teste revelava não só
tais aspectos, mas também variáveis com ideias muito semelhantes ao que é avaliado na
dissertação-argumentativa do ENEM, assim como ao que é trabalhado e ensinado nas aulas de
Língua Portuguesa no Brasil.
Outra contribuição faz refletir e/ou nos indagar se o Sistema de Avaliação da Redação
adotado pelo ENEM seria o melhor ou mais adequado aos estudantes brasileiros, uma vez que
os últimos dados nos apontam que a maioria dos participantes do referido Exame apresenta
uma média entre 501 a 600 pontos na dissertação-argumentativa. Como já mencionado, seria
pertinente um trabalho tanto com docentes quanto com discentes a respeito das estratégias de
autorregulação para a escrita de redação, posto que o domínio de conhecimentos/mecanismos
de ordem linguístico-gramatical não tem se mostrado como o único elemento determinante
para uma boa produção textual, tendo como pressuposto a realidade brasileira.
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Não obstante os resultados obtidos, acredita-se que a crença de autoeficácia possa
influenciar e ser um dos fatores que impulsionam o bom desempenho do aluno. Entretanto,
como já foi afirmado, não é o único. Daí a necessidade de que futuras pesquisas investiguem
esta relação entre a autoeficácia em escrita e o desempenho dos estudantes em redação,
especialmente, no contexto da educação brasileira, a fim de que outras contribuições teóricas
agreguem e cooperem às produções já existentes.
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APÊNDICE A – Questionário para os Pré-Vestibulandos
QUESTIONÁRIO PARA PRÉ-VESTIBULANDOS
Caro(a) aluno(a),
Na condição de mestranda em Cognição e Linguagem, na UENF, realizo uma pesquisa
com alunos de cursos pré-vestibulares. Necessito de sua colaboração respondendo às
perguntas abaixo. Sua participação é muito importante, e poderá trazer contribuições que
auxiliarão o ensino e aprendizagem em redação.
Esclareço que haverá total confidencialidade e anonimato dos participantes.
Antecipadamente, agradeço.
Martha Caroline Duarte de Brito
 1ª PARTE: CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS
 NOME: ________________________________________________________
1- Nível de escolaridade:
( ) ensino médio incompleto
( ) ensino médio completo
( ) ensino superior incompleto ( ) ensino superior completo
( ) Educação de Jovens e Adultos (EJA)
( ) Outros. Especifique: ___________________________________
2- Sexo:
( ) Feminino

(

) Masculino

3- Em que tipo de escola você realizou ou realiza seus estudos?
( ) Somente em escola particular
( ) Somente em escola pública
( ) Em escolas pública e particular
4- Idade: ______________________
5- Cor/Raça:
( ) Branca
( ) Parda

( ) Indígena
( ) Negra

( )Amarela
( ) Não sei

6- Você exerce, atualmente, alguma ocupação/ atividade remunerada?
( ) Não
( ) Sim. Qual? __________________________________________________
7- Ao se inscrever para o ENEM e/ou para o Vestibular, pretende fazer uso da política
de Cotas?
( ) Sim
( ) Não
( ) Não sei

8- Qual o seu objetivo ao cursar o Pré-Vestibular?
( ) Ingressar numa universidade pública;
( ) Ingressar numa Universidade particular;
( )Prestar o Enem e tentar ingressar em ambas instituições
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( ) Outro. Especifique:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
9- Em qual curso de nível superior você pretende ingressar preferencialmente?
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________


2ª PARTE: O ALUNO E SEU INGRESSO NO CURSO SUPERIOR:

10- Como você avalia a sua possibilidade de aprovação para o ingresso no Curso superior
pretendido?
( ) Baixa possibilidade
( ) Média possibilidade
( ) Alta possibilidade
11- Independentemente de pretender fazer ou não o ENEM, quantos pontos você
acredita ser capaz de atingir na escrita da dissertação-argumentativa, considerando
que a nota máxima em redação no Exame Nacional do Ensino Médio é de 1000
pontos e que o modelo avaliativo do Exame constitui-se de 5 competências, em que
cada uma equivale a 200 pontos?
( ) de 0 a 200 pontos
( ) de 201 a 400 pontos
( ) de 401 a 600 pontos
( ) acima de 600 pontos
12- Qual ou quais das características mencionadas abaixo dizem respeito às competências
de dissertação-argumentativa que são avaliadas na redação do ENEM? (Você pode
assinalar tantas quanto julgar adequadas).
( )Escrever de acordo com a norma culta da Língua Portuguesa;
( ) Aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema;
( ) Selecionar e organizar argumentos em defesa de seu ponto de vista;
( ) Apresentar coesão e coerência na escrita da dissertação-argumentativa;
( ) Apresentar proposta de solução para o problema abordado;
( ) Narrar sobre o tema.

90

APÊNDICE B – Proposta de Redação

PROPOSTA DE REDAÇÃO


TEXTO 1

O Brasil pede água
O país tem chuvas abundantes, os maiores rios do mundo, a maior quantidade de
mananciais do mundo, litoral extenso – e vive sob o espectro da falta de água e
energia. O que fazer para sair dessa?
MARCOS CORONATO E ALINE IMERCIO, COM FELIPE GERMANO

Nas últimas semanas, o nível de água no Sistema Cantareira caiu abaixo dos
15% do limite máximo. A esta altura do verão passado, o nível chegava a 59%,
segundo a Sabesp, empresa que administra o sistema. “Nesse ritmo, o sistema corre
um sério risco de secar. Se isso acontecer, a Cantareira poderá demorar até dez anos
para encher novamente”, diz Alexandre Vilela, gerente técnico do Consórcio
Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Cidades como São
Paulo, Guarulhos, Valinhos, Campinas e Itu já preveem racionamento ou já fazem
rodízio de abastecimento entre os bairros. O risco da seca levou o governador de São
Paulo, Geraldo Alckmin, a fazer um pedido incomum à presidente Dilma Rousseff.
Alckmin pediu que águas do Rio Paraíba do Sul, que abastece regiões do Rio de
Janeiro e do Vale do Paraíba, fossem despejadas no Sistema Cantareira. Trata-se de
um pedido emergencial delicado, por envolver o compartilhamento de água entre
sistemas em Estados diferentes, administrados por empresas diferentes.
Fonte: http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2014/03/o-brasil-pede-baguab.html


TEXTO 2:

.
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TEXTO 3:

Falta de chuvas pode levar Rio a racionar água em 2015, diz secretário
O secretário de Estado de Ambiente do Rio de Janeiro, André Correa (PSD),
afirmou nesta sexta-feira (23) que o governo tem um período de seis meses para arrumar
a casa e evitar medidas drásticas a fim de resolver a crise hídrica que afeta a região
Sudeste.
Se as chuvas não encherem os reservatórios da bacia do Paraíba do Sul até o começo
do segundo semestre, Correa considera, inclusive, ter que executar um programa de
racionamento de água, o que já consta do plano de contingência da Cedae (Companhia
Estadual de Águas eAPÊNDICE
Esgotos). "Isso
é algo de
queAutorização
nós não descartamos", afirmou o
A - Termo
secretário.
Fonte:

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/01/23/falta-de-chuvas-pode-levar-

rio-a-racionar-agua-em-2015-diz-secretario.htm



TEXTO 4:

APÊNDICE C – FOLHA DE REDAÇÃO

NOME:
______________________________________________________________________

Fonte: Expertise/OpinionBox [http://consumidormoderno.uol.com.br/index.php/crisehidrica/item/28558quem-e-o-real-culpado-pela-falta-de-agua]

______________________________________________________________
Considerando que os textos acima têm caráter apenas motivador, redija um
texto dissertativo a respeito do seguinte tema:

OS RESPONSÁVEIS PELA FALTA DE ÁGUA NO BRASIL
Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos adquiridos e as
reflexões feitas ao longo de sua formação. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos
e opiniões para defender seu ponto de vista e suas propostas, sem ferir os direitos humanos.
Observacões:
_ Seu texto deve ser escrito na modalidade padrão da língua portuguesa.
_ O texto não deve ser escrito em forma de poema (versos) ou narração.
_ O texto deve ter, no mínimo, 15 (quinze) linhas escritas.
_ A redação deve ser desenvolvida na folha própria e apresentada a tinta.

92

APÊNDICE C – FOLHA DE REDAÇÃO

NOME:
______________________________________________________________________
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APÊNDICE D – FICHA DE AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS OBSERVADAS NA
REDAÇÃO DOS ALUNOS

NOME DO ALUNO (A): __________________________________________________________

COMPETÊNCIAS AVALIADAS
Competência 1: Demonstrar domínio da
modalidade

escrita

formal

da

Língua

Portuguesa.
Competência 2: Compreender a proposta
de redação e aplicar conceitos das várias
áreas de conhecimento para desenvolver o
tema, dentro dos limites estruturais do texto
dissertativo-argumentativo em prosa.
Competência 3: Selecionar, relacionar,
organizar e interpretar informações, fatos,
opiniões e argumentos em defesa de um
ponto de vista.
Competência 4: Demonstrar conhecimento
dos mecanismos lingüísticos necessários
para a construção da argumentação.
Competência 5: Elaborar proposta de
intervenção para o problema abordado,
respeitando os direitos humanos.

Total de pontos:

PONTUAÇÃO OBTIDA

94

APÊNDICE E – Termo de Autorização

Caro(a) Senhor(a),
Pretendo realizar uma pesquisa com o objetivo de verificar a relação entre a crença de
autoeficácia de alunos que estão se preparando para o vestibular e/ou ENEM e seus
desempenhos em redação. Para tal, será necessária a aplicação de alguns questionários e testes
com os discentes desta instituição. Os dados serão utilizados para uma dissertação de
Mestrado (Mestrado em Cognição e Linguagem na UENF) e para publicações em congressos
ou em revistas científicas.
Necessito de seu consentimento, preenchendo o termo de autorização abaixo. Ressalto
que o anonimato dos sujeitos será preservado, sem qualquer menção aos nomes ou
identidades dos participantes.
Desde já, agradeço a compreensão e a participação neste trabalho.

Martha Caroline Duarte de Brito
Mestranda da UENF

Eu,

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
________________________________________________________________,

(função/cargo: _________________________________________________________), CPF
nº _____._____._____ - ___, autorizo a mestranda MARTHA CAROLINE DUARTE DE
BRITO,

a

realizar

sua

pesquisa

_________________________________________________________,

assim

no
como

a

utilização de testes e questionários para trabalho de dissertação e divulgação dos resultados
em meios científicos, desde que resguardado o anonimato dos participantes.
Campos dos Goytacazes/RJ, ______ de ________________de 2015.
____________________________________________________________________
Assinatura
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ANEXOS
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ANEXO A – QUADRO DE EVOLUÇÃO DA TEORIA DE AUTOEFICÁCIA

Fonte: AZZI & POLYDORO, 2006, p. 12
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ANEXO B – RESULTADO INTERNACIONAL DA AVALIAÇÃO DO
DESEMPENHO DOS ALUNOS EM LEITURA, MATEMÁTICA E CIÊNCIAS (PISA)
DE 2000 a 2012

Fonte:
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/resultados_pisa_2000_
2012.pdf
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO B – – RESULTADO INTERNACIONAL DA
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ALUNOS EM LEITURA, MATEMÁTICA E
CIÊNCIAS (PISA) DE 2000 a 2012

Fonte:
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/resultados_pisa_2000_
2012.pdf
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CONTINUAÇÃO DO ANEXO B – – RESULTADO INTERNACIONAL DA
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ALUNOS EM LEITURA, MATEMÁTICA E
CIÊNCIAS (PISA) DE 2000 a 2012

Fonte:
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2015/resultados_pisa_2000_
2012.pdf
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Anexo C – Níveis de Proficiência em Leitura nos países (Avaliação através do Programa
Internacional de Avaliação de alunos - PISA 2012)

Fonte:
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2014/relatorio_nacion
al_pisa_2012_resultados_brasileiros.pdf
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Anexo D – Níveis de Proficiência em leitura dos estudantes brasileiros, por UF

Fonte:
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2014/relatorio_nacion
al_pisa_2012_resultados_brasileiros.pdf
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Anexo E – Médias estaduais de leitura entre 2009 e 2012 (PISA)

Fonte:
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/resultados/2014/relatorio_nacion
al_pisa_2009 e 2012
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Anexo F – Comparativo de inscrições confirmadas entre as edições do
ENEM de 2014 e 2015

Fonte: http://pt.slideshare.net/jconlinevideos/enem-2015-balancoinscricoes

104

Anexo G – Comparativo de inscrições confirmadas entre as edições do
ENEM de 2013 a 2015

Fonte: http://pt.slideshare.net/jconlinevideos/enem-2015-balancoinscricoes
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Anexo H – Comparativo de inscrições confirmadas por região entre as
edições do EEM de 2014 e 2015

Fonte: http://pt.slideshare.net/jconlinevideos/enem-2015-balancoinscricoes
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ANEXO I – Teste de Autoeficácia em Escrita (BANDURA & ZIMMERMAN, 1994)
Caro(a) aluno (a),
Realizo um estudo relacionado à forma como se processa o ensino/aprendizagem em
redação. Sua participação é muito importante e poderá trazer contribuições futuras em relação
à referida disciplina.
Para isto, solicito o obséquio de responder às perguntas formuladas através deste
instrumento. É importante que você reflita bem antes de responder a cada pergunta, e
responda com toda sinceridade. À frente de cada pergunta, você deve assinalar aquela
categoria que melhor lhe corresponda.
Antecipadamente, agradeço.

Martha Caroline Duarte de Brito
Mestranda em Cognição e Linguagem / UENF

Escala de Eficácia Autorreguladora em Redação
NOME: _______________________________________________________________

I

Avaliação

t
e

Perguntas

n
s
1
2

Quando me é dada uma tarefa específica
de redação, posso ter uma ideia para um
tópico adequado em um curto período

Posso começar a escrever sem
dificuldade

3

Posso construir uma boa frase
introdutória rapidamente

4

Posso criar um parágrafo inicial pouco
usual para capturar o interesse do
leitor

Nunca
Ou
Raramente

Algumas
Vezes

Frequen Sempre
-temente
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5

Posso escrever um breve mas
interessante resumo que preparará os
leitores para a ideia principal de meu
texto

6

Posso usar minhas primeiras tentativas
de escrever para melhorar minhas
ideias sobre um tema

7

Posso ajustar meu estilo de escrever
para atender às necessidades de
qualquer leitor

8

Posso encontrar uma maneira de me
concentrar em escrever mesmo quando
há muitas distrações ao redor

9

Quando tenho um prazo curto para
entregar meu trabalho, consigo
controlar meu tempo com eficiência

10

Posso atender aos padrões de escrita
de um avaliador muito exigente

11

Posso prontamente oferecer exemplos
importantes para ilustrar um ponto
importante

12

Posso reescrever claramente
parágrafos muito longos ou confusos

13

Quando preciso tornar uma ideia sutil
ou abstrata mais clara, consigo usar
palavras para criar uma imagem vívida

14

Consigo localizar e utilizar fontes de
referência adequadas quando preciso
documentar um ponto importante

15

Consigo passar de um parágrafo para
outro, durante a escrita, de forma
coesa e coerente

Nunca
ou
Raramente

Algumas
Vezes

Frequentemente

Sempre
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Consigo trazer minha atenção de volta
16

à escrita, quando me pego pensando
em outras coisas

17

Quando vou escrever um tópico longo,
posso criar bons esboços para as
seções principais de meu texto.

18

Quando quero persuadir um leitor
sobre um ponto de vista divergente,
posso oferecer uma citação
convincente de uma autoridade.

19

Quando ocorre um bloqueio durante
minha escrita, consigo encontrar
maneiras de superar o problema

20

Consigo encontrar maneiras de me
motivar a escrever, mesmo quando o
assunto é de pouco interesse para mim.

21

Após escrever um texto longo, consigo
encontrar e corrigir erros gramaticais.

22

Consigo revisar o primeiro rascunho
de qualquer texto para que fique mais
curto e bem organizado

23

Quando edito um texto, posso
encontrar e corrigir todos os meus
erros gramaticais

24

Posso encontrar pessoas para opinar
sobre os primeiros rascunhos de meu
texto

25

Quando meu texto é sobre um tema
complicado, consigo criar um título
informativo e curto.

Nunca
ou
Raramente

Algumas
Vezes

Frequentemente

Sempre

