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Resumo 

A prova de redação é uma ferramenta avaliativa 
comumente empregada em vestibulares e processos 
seletivos em geral, pois é uma maneira eficiente de 
avaliar o candidato quanto às suas habilidades de escrita 
e interpretação dos comandos. Levando-se isso em 
consideração, esta pesquisa se propõe a analisar as 
provas de redação do Vestibular de inverno UEPG 
(2018) para observar o desempenho dos candidatos(as) 
em relação ao gênero resumo, identificando as principais 
dificuldades encontradas nas provas de redação que 
obtiveram notas abaixo da média, na média e notas zero. 
Ao todo foram selecionadas 40 redações, que serão 
analisadas com o objetivo de identificar os requisitos 
exigidos pelo gênero que não foram considerados na 
prova. Além disso, este trabalho também procurou 
compreender de que maneira a proposta de redação e a 
escolha do texto a ser resumido estão entrelaçados aos 
percalços encontrados pelos candidatos na elaboração 
do resumo. Para isso, utilizará como base a concepção 
de  gênero discursivo (BAKHTIN, 1997) e sobre redação 
de vestibular apresentada por Rocco (1981),  entre 
outros estudiosos.  

Introdução  

As provas de redação dos vestibulares da Uepg avaliam 
os níveis de escrita apresentados pelo(a)s candidato(a)s, 
o(a)s quais precisam demonstrar competência na 
interpetação dos comandos e na elaboração dos gêneros 

discursivos propostos. Nessa perspectiva, a pesquisa 
buscou respostas para as fragilidades apresentadas 
pelos candidatos em relação à elaboração do gênero 
resumo, observando e analisando a proposta de 
redação, o texto vinculado à prova e algumas redações 
dos vestibulandos. 

Material e Métodos 

A pesquisa baseia-se na noção de gênero discursivo 
(BAKHTIN, 1997) e em suas características temáticas, 
composicionais e de estilo. A primeira fase da pesquisa 
foi a análise da proposta de redação, na qual deveria ser 
elaborado um resumo a partir do texto “Fake News’’, um 
trecho de entrevista. A segunda fase foi a análise de 40 
redações desse vestibular, escolhidas aleatoriamente 
dentro da faixa de nota média a zero, das quais 12 
obtiveram notas na média, 20 abaixo da média e 8 nota 
zero. O método utilizado para as análises das redações 
foi baseado em Rocco (1981), além das considerações 
do manual do candidato e da revista Arquitetura da 
Redação acerca dos critérios de correção. 

 

Resultados e Discussão 

Tabela 1. Redações do vestibular de inverno Uepg– 2018 que não 
atenderam aos critérios de avaliação  

 
A tabela mostra que as fragilidades mais recorrentes nas 
redações foram: problemas com o uso dos conectivos, 
dificuldade em selecionar os fatos/ideias essenciais 
acerca do assunto apresentado. Além disso, observou-se 
que, apesar das informações contidas no comando da 
prova, ainda houve problemas quanto à falta de 
referência ao texto original e à menção ao entrevistado, 
demonstrando falta de interpretação não só da 
entrevista, mas da própria proposta de redação.  

Conclusão ou Conclusões 

Essa pesquisa buscou mostrar como a proposta de 
redação foi realizada pelos vestibulandos nessa prova. 
Os dados corroboram a ideia de que a escrita é um 
elemento que se desenvolve com o tempo, por meio da 
prática de gêneros diversificados. Nesse sentido, os 
resultados indicam que a elaboração do gênero resumo 
precisa ser trabalhada mais intensamente tanto no 
ambiente escolar como também no acadêmico, pois a 
capacidade de resumir textos é fundamental para o 
processo de aprendizagem e desenvolvimento da escrita. 
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Características específicas 
do gênero resumo 

Redação 
com 
nota 
zero 
(total= 8) 

Redação
abaixo 
da média 
(total = 
20) 

Redação 
na média 
(total= 
12) 

Não fez, logo no início, a 
referência ao texto original 

 
        4 

   
6 

 
2              

Não selecionou as ideias ou 
fatos principais do texto 

        5 2  5 

Não manteve a linha principal 
do autor original 

        6 11 1 

Não evitou  usar  trechos do 
autor original 

        3 12 6 

Não transformou discurso 
direto em indireto 

        3  3 0 

Não usou adequadamente os 
conectivos 

        4 15 7 


