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Abstract. Automatic essay assessments are widely practiced in English, but in
Portuguese we can not say the same. Writing is one of the competencies required
by the National High School Examination (ENEM), gateway to most universi-
ties in Brazil. Its correction is a process that demands time and effort from a
large number of evaluators from various states. This work presents a strategy to
reduce the effort and time of the evaluator of an essay, proposing the construc-
tion of a system of automatic evaluation of essays, in Competence 1 of ENEM,
domain of the cultured norm of written language. Techniques of machine lear-
ning and natural language processing were used in its construction. Our system
obtained 72 % hits with a margin of error of 15 %, indicating that the proposed
system can be used as a support tool for the evaluator.

Resumo. As avaliações automáticas de redações são amplamente praticadas
na Lı́ngua Inglesa, porém na Lı́ngua Portuguesa não podemos dizer o mesmo.
A redação é uma das competências exigidas pelo Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM), porta de entrada para maioria das universidades do Brasil.
Sua correção é um processo que demanda tempo e esforço de um grande número
de avaliadores de vários estados. Este trabalho apresenta uma estratégia para
reduzir o esforço e tempo do avaliador de uma redação, propondo a construção
de um sistema de avaliação automática de redações, na Competência 1 do
ENEM, domı́nio da norma culta da lı́ngua escrita. Técnicas de aprendiza-
gem de máquina e processamento de linguagem natural foram utilizadas na
sua construção. Nosso sistema obteve 72% de acertos com margem de erro de
15%, indicando que o sistema proposto pode ser utilizado como ferramenta de
apoio para o avaliador.
Palavras chave: processamento de linguagem natural, aprendizagem de
máquina, redação, ENEM.

1. Introdução
Com a redação valendo 20% da prova, escrever bem passou a ser requisito para uma boa
nota no ENEM. Escolas têm dedicado uma atenção especial na preparação dos alunos
para a prova de redação. No entanto sua correção e avaliação, no modelo do ENEM, é um
processo custoso para o docente, que além da correção e avaliação precisa indicar os erros
e fazer comentários para o aluno. Esses comentários são denominados feedback, são ações
do professor que avaliam o conhecimento do aluno qualitativamente[Spalenza 2016].

No ENEM cada avaliador atribui uma nota de 0 a 200 em cada uma das 5 com-
petências abaixo:



1. Domı́nio da norma padrão da lı́ngua portuguesa;
2. Compreensão da proposta de redação;
3. Seleção e organização das informações;
4. Demonstração de conhecimento da lı́ngua necessária para argumentação do texto
5. Elaboração de uma proposta de solução para os problemas abordados, respeitando

os valores e considerando as diversidades socioculturais.

Na Competência 1, foco deste trabalho, são observados os desvios gramaticais como sin-
taxe de concordância, regência e colocação, pontuação, flexão, entre outros. Em relação
as convenções da escrita, espera-se do participante o domı́nio e o respeito às particula-
ridades da modalidade escrita. São avaliados também a ortografia, acentuação e o uso
adequado de letras maiúsculas e minúsculas. Caracterı́sticas comuns ao internetês e uso
de gı́rias são consideradas desvio da norma culta.

Um problema identificado no processo de correção e avaliação de redações do
ENEM é o grande número de redações por avaliador. [Luna 2009] entrevistou avalia-
dores do ENEM que relataram os problemas que encontraram no processo de correção
e avaliação, dentre eles a quantidade de textos avaliados por dia, é uma das causas do
decréscimo do padrão de qualidade. Outro problema relatado foi a dificuldade de com-
preensão e diferenciação dos nı́veis de conhecimentos associados em cada competência.
A Tabela 1 abaixo mostra os nı́veis de conhecimento avaliados na Competência 1, esta-
belecidos pelo anexo IV do Edital ENEM 2016 1.

Nı́vel Proficiência Pontuação
0 Muito baixa ou ausente 0%
1 Baixa 20%
2 Mediana 40%
3 Boa 60%
4 Muito boa 80%
5 Excelente 100%

Tabela 1. Nı́veis de conceitos na Competência 1.

A redação é a única entre as provas aplicadas no ENEM em que as notas re-
almente valem de 0.0 a 1.000, nas outras, cuja as questões são objetivas, a nota é
dada através de um método especı́fico, denominado Teoria da Resposta ao Item (TRI)
[Pasquali, Luiz 2004], cujo valor de cada questão varia de acordo com o percentual de
acertos e erros de cada estudante. Como consequência disto, surgem plataformas pri-
vadas para correção e avaliação de redações no modelo ENEM como Redação online 2,
Mais Correções 3 e Imaginie 4, que disponibilizam pacotes mensais para estudantes sub-
meterem suas redações. O site UOL, gratuitamente, permite que seus usuários submetam
suas redações de um tema proposto para avaliação. Essas recebem uma nota entre 0.0 e
2.0, com passos de 0.5, em cada uma das 5 competências. Depois, o site disponibiliza as
redações corrigidas, as notas e os comentários dos avaliadores. Em cima desse conjunto
de dados 5 elaboramos nossas estratégias para construção do sistema.

1 http://download.inep.gov.br/educacaobasica/enem/edital/2016/editalenem2016.pdf
2http://www.redacaonline.com.br/redacao.php
3https://maiscorrecoes.com.br/
4http://www.imaginie.com/
5http://educacao.uol.com.br/bancoderedacoes/



O objetivo desse trabalho é reduzir os esforços nos processos de correções e
avaliações, auxiliando os avaliadores. Para isto propomos a construção de um sistema
de avaliação automática de redações do ENEM, na competência 1, domı́nio da norma
culta da lı́ngua escrita. Técnicas de Processamento de Linguagem Natural e Inteligência
Artificial foram estudas e implementadas.

Esse trabalho está estruturado em 5 seções. Na Seção 2 estão listados trabalhos
relacionados com avaliação automáticas de redações. A Seção 3 apresenta a metodologia
usada no desenvolvimento deste trabalho. Na Seção 4 são apresentados os resultados dos
experimentos realizados com o sistema. A Seção 5 apresenta as considerações finais e
trabalhos futuros.

2. Fundamentação Teórica
A melhor forma de um aluno melhorar suas habilidades escritas é escrever, submeter
para correção e avaliação, revisar o feedback do professor e escrever novamente. No
entanto, conforme já mencionamos, este processo gera uma grande carga de trabalhos
para o docente. Como consequência os professores não passam tantas atividades escritas
o quanto gostariam [Márcia Gonçalves Oliveira and Elias de Oliveira].

Buscando, portanto, diminuir a sobrecarga de trabalho dos professores e proporci-
onar maior agilidade no ensino da lı́ngua escrita, pesquisadores tem procurado desenvol-
ver aplicações para correção e avaliação automática de atividades escritas. [Page 1967]
propôs um sistema para avaliar redações através do estilo de escrita. Entretanto, ao obser-
var a qualidade da escrita, desconsiderava seu conteúdo.

Nos anos 90, com o aparecimento de novas tecnologias na área de recuperação da
informação (RI) e processamento de linguagem natural, surgiram novos trabalhos na área,
como Criterion Online Essay Evaluation [Burstein et al. 2003], um sistema que combina
avaliação automática e diagnóstico de feedback. Esse composto por duas aplicações ba-
seadas em método de processamento de linguagem natural. A primeira aplicação, e-rater
[Burstein et al. 1998], extrai as caracterı́sticas linguı́sticas de uma redação e usa modelo
estatı́stico para atribuir uma nota. A segunda aplicação, Critique, avalia erros gramaticais,
mecânicos, estruturais e fornece um feedback.

[Pissinati 2014] propôs uma ferramenta de predição semiautomática de notas para
questões discursivas na lı́ngua portuguesa e uma de visualização de informação capaz
de apresentar o desempenho dos alunos. A ferramenta agrupa as respostas mais simila-
res usando a similaridade cosseno, seleciona uma resposta e envia para correção de um
professor, a nota atribuı́da a esta resposta será replicada para as outras do grupo.

[Santos 2015] propôs um Analisador Ortográfico-Gramatical para avaliação au-
tomática de atividades escritas utilizando Algoritmo Genéticos (GA) e Processamento
de Linguagem Natural, para automatizar a correção léxico-ortográfica. O sistema possui
módulos de correção ortográfica e gramatical. O módulo ortográfico utiliza a distância de
Levenshtein para otimizar as sugestões de correções feitas pelo algoritmo genético. Já o
módulo gramatical utiliza ferramentas de processamento de linguagem natural como Apa-
che OpenNLP para marcar as classes das palavras e o sistema de código aberto CogrOO
para identificar os erros gramaticais.

As ferramentas de revisão gramatical são fundamentais no processo de avaliação



de uma redação. Entre estas, destaca-se o ReGra [Pinheiro 2007], revisor gramatical para
o idioma português do Brasil, desenvolvido pela parceria Itautec-Philcp e o NILC (Núcleo
Interistitucional de Linguistica Computacional), em 1993. Sua arquitetura compõe-se
de 3 módulos funcionais. O estatı́stico realiza uma série de cálculos de quantidade de
parágrafos, sentenças, palavras. O módulo mecânico localiza erros como palavras ou
sı́mbolo repetidos, balanceamento de parênteses, aspas, entre outros. O módulo grama-
tical é o responsável por identificar 33 tipos de erros gramaticais como: concordância
verbal e nominal, regência nominal e verbal, uso de crase, entre outros.

[Amorim 2013] construiu um sistema de avaliação automática de redações utili-
zando o teorema de Bayes definido pela Equação 1. Seu algoritmo adaptou o teorema
para o seu problema através da Equação 2, representando cada redação por um conjunto
de termos (palavras). A probabilidade condicional definida como a probabilidade de uma
redação ser atribuı́da a uma classe (nota) é o produto entre as probabilidades dos termos
de uma redação ser atribuı́da a uma dada classe, conforme mostra a Equação 3. O sistema
também utilizou as redações do banco de redações do site UOL.

P (A|B) = P (B|A) ∗ P (A)/P (B) (1)

P (grade|essay) = P (essay|grade) ∗ P (grade)/P (essay) (2)

P (essay|grade) =
∏

P (term|grade) (3)

Porém seu sistema considerou a nota total de cada redação, variando de 0 a 10
com passos de 0.5. O acerto (accuracy) obtido pelo classificador foi de 52% considerando
as notas adjacentes classificadas no máximo 1.5 pontos de distância a partir da nota do
avaliador humano.

3. Metodologia
Nesta seção, descreveremos as etapas realizadas e as técnicas utilizadas neste trabalho
para avaliação e predição de notas de redações, na Competência 1 do ENEM.

Na etapa de pré-processamento utilizamos o módulo pessaypostags para atribuir
marcas (tags) morfológicas e de inflexão a cada token da redação. Neste módulo utiliza-
mos o Apache OpenNLP, framework que inclui um conjunto de ferramentas para tarefas
de processamento de linguagem natural[Colen 2013].

Depois utilizamos o módulo pessayprocessing para extração de caracterı́sticas.
Cada redação é representada por um vetor com as seguintes caracterı́sticas: quantidades
de parágrafos, frases, palavras, caracteres, erros ortográficos, 33 erros gramaticais iden-
tificados pelo ReGra, vı́rgulas, pontos, pontos de interrogação e exclamação. Também
definimos como caracterı́sticas as 18 principais classes gramaticais da lı́ngua portuguesa
como substantivos, verbos, adjetivos, entre outros.

Para identificar os erros ortográficos o sistema utiliza Hunspell, corretor or-
tográfico e analisador morfológico, além do algoritmo que implementamos para analisar
o contexto da palavra, isto é, a colocação da palavra na frase. Para identificar os erros
gramaticais optamos por utilizar o revisor gramatical ReGra.

Uma importante parte dos corretores ortográficos são os dicionários utilizados por
eles. Neste trabalho, além de complementar o dicionário utilizado pelo Hunspell, com



palavras retirado dos textos tema do site, utilizamos um dicionário auxiliar composto por
palavras retiradas de textos jornalı́sticos de 10 anos do jornal A Tribuna. Estes textos
jornalı́sticos também foram utilizados na composição de nossos dicionários de bigrams e
trigrams,ou seja, identificando ocorrência de palavras adjacentes com dois ou três termos
e suas frequências.

Na etapa de classificação utilizamos o módulo pessaygrader com o algoritmo evo-
lucionário Particle Swarm Optimization (PSO) para reduzir a dimensionalidade e pon-
derar as caracterı́sticas. Através da utilização deste algoritmo selecionamos as carac-
terı́sticas que mais influenciam na nota da norma culta. Nossa função de qualidade sele-
cionou a configuração de caracterı́sticas que obteve a melhor separação entre as classes
durante o treinamento.

Para as etapas de treinamento e testes utilizamos o método de validação cruzada
estratificada. Normalmente os conjuntos são estratificado para garantir que cada parte seja
uma boa representação do conjunto original de dados. Dividimos os dados em 10 partes
(folds) de tamanho iguais, com amostras mutuamente exclusivas. Depois, 10 iterações
de treinamento são realizados, tal que em cada iteração uma diferente parte é usada para
teste e as outras 9 para treinamento.

Conforme já mencionamos, uma redação pode ser pontuada com uma nota entre
0 e 2 com passos de 0.5. Sendo esta uma caracterı́sticas de um problema de natureza
multiclasses, utilizamos a estratégia um contra todos, que consiste na montagem de um
classificador por classe. Onde para cada classificador, a classe está equipada contra todas
as outras classes. Escolhemos o Suport Vector Machine (SVM) como classificador devido
a sua boa capacidade de generalização, robustez em grandes dimensões e por possuir uma
teoria bem definida.

3.1. Métricas
A avaliação é um importante passo para o desenvolvimento de qualquer método de
classificação. Sem este não há forma de determinar o quão bom é o novo método proposto
[Baeza-Yates and Ribeiro-Neto 2011]. Nesta seção discutiremos as métricas utilizadas
para avaliar nosso método. Precision, representado na Equação 4, para uma classificação
binária, mede a proporção de amostras classificadas como positivas que realmente são
positivas. Essa métrica informa a precisão do algoritmo em recuperar amostras que são
positivas. Recall, representado na Equação 5, para uma classificação binária, mede a
proporção de amostras positivas que foram classificadas como positivas. Informa a capa-
cidade do algoritmo em recuperar todas as amostras positivas.

Precision(Cp) =
TP (Cp)

TP (Cp) + FP (Cp)
(4)

Recall(Cp) =
TP (Cp)

TP (Cp) + FN(Cp)
(5)

Para o nosso problema p corresponde a uma das classes = {0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0}
que corresponde as notas na Competência 1 do ENEM. True Positive(TP (Cp)) é a quan-
tidade de redações atribuı́das corretamente a classe Cp pelo classificador. False Posi-
tive(FP (Cp)) é a quantidade de redações atribuı́das incorretamente a classe Cp pelo



classificador. False Negative (FN(Cp)) é a quantidade de redações que pertecem a classe
Cp, mas que foram classificadas incorretamente em outra classe.

Em estatı́stica, o Erro Médio Absoluto - MAE, dado pela Equação 6, é a média das
diferenças entre os valores reais e preditos. Onde n é número de amostras, yi é a classe
real e yti é classe predita pelo classificador

MAE =
1

n

n∑
i=1

|yi − yti | (6)

[Page 1994] destacou que notas atribuı́das pelos avaliadores humanos são geral-
mente diferentes. Pearson correlation, medida do grau de correlação entre duas variáveis,
entre os avaliadores humanos é de cerca de 0.564. [Amorim 2013] afirma que é razoável
avaliar não exatamente o grau atribuı́do automaticamente, mas também notas adjacen-
tes. Embasado nestas afirmações e no relato de avaliadores do ENEM, entrevistado por
[Luna 2009], da dificuldade de diferenciar os nı́veis de uma competência, decidimos ava-
liar também as notas adjacentes, classificadas como 0.5,1.0 e 1.5 pontos longe da nota
atribuı́da pelo avaliador do site UOL.

4. Experimentos e Resultados

Nosso conjunto de dados possui 954 redações do banco de redações do site UOL. Cada
redação pertence a uma classe, que é dada pela nota atribuı́da pelo avaliador do site na
Competência 1 do ENEM. A Figura 1 mostra a distribuição de redações por nota.

Figura 1. Distribuição das classes (notas) da base de dados.

Para cada redação, através do módulo pessaypostags incluı́mos as classes gra-
maticais das palavras, conforme trecho de uma redação abaixo. As posTags no trecho
abaixo são na sequência: verbo no gerúndio (v-ger), artigo (art), substantivo (n), pro-
nome pessoal (prp), adjetivo (adj), verbo no infinitivo (v-fin), verbo no particı́pio (v-pcp),
conjunção (conj-c) e pronome possessivo (pron-pers).

”Diminuindo v-ger a art criminalidade n de prp forma n eficaz adj
Há v-fin séculos n a prp violência n e conj-c a art criminalidade n fa-



zem v-fin parte n do v-pcp Brasil, prop e conj-c com prp o art pas-
sar v-inf do v-pcp tempo n ela pron-pers cresce v-fin de prp forma n ab-
surda. adj ”

Depois utilizamos o módulo pessayProcessing para extraı́r as caracterı́sticas de
cada redação. Nesta etapa alguns problemas foram identificados, como na extração dos
erros ortográficos. O primeiro foi relacionado a completeza dos dicionários do sistema,
algumas palavras como: nomes próprios, palavras de lı́ngua estrangeira e palavras espe-
cificas do tema, não eram encontradas. Para contorná-lo incluı́mos as palavras dos textos
de entrada de cada tema nos dicionários do sistema.Outro problema foi na identificação
de palavras escritas corretamente, porém fora do contexto da frase. Como podemos ver
na frase abaixo, a palavra ”transito”na primeira frase da redação não foi considerada in-
correta pelo sistema, pois sintaticamente está correta, primeira pessoa do verbo transitar.

”É possivel sim reduzir o nı́vel de violencia no transito brasileiro. basta
que as pessoas tenham mais respeito, educaçao e tolerância com o pro-
ximo. ”

A solução para o problema foi implementar um algoritmo para analisar o contexto
da palavra na frase. O algoritmo utiliza a probabilidade da palavra que está em análise
juntamente com as adjacentes, consultando os dicionários de bigrams e trigrams.

Investigamos a influência de cada caracterı́stica na nota da Competência 1. Os
gráficos das Figuras 2(a) e 2(b) mostram algumas redações com as mesmas quantidades
de erros, porém com notas diferentes, variando de 0 a 2. Isto ocorre devido aos erros
dos corretores, principalmente o gramatical, na identificação dos erros e também a pesos
diferentes para tipos de erros diferente atribuı́do pelos avaliadores. Também observamos
o baixo número de erros de algumas redações com nota 0. Isto acontece porque algumas
redações foram zeradas pelo avaliador, por influência de outras competências.

(a) Erros ortográficos (b) Erros gramaticais

Figura 2. Erros ortográficos e gramaticais

Realizamos um experimento com o estado inicial do conjunto de dados, isto é,
com um total de 954 redações, cada uma com 63 caracterı́sticas. Os resultados estão
apresentados na Tabela 2. Conforme já mencionado, nosso sistema avalia notas adjacentes



com K ={0.0, 0.5, 1.0 e 1.5} de distância entre a nota atribuı́da pelo avaliador do site UOL
e nossa predição.

K Accuracy Precision Recall MAE
0.0 45% 41% 45% 0.353
0.5 89% 85% 89% 0.116
1.0 99% 99% 99% 0.048
1.5 1.0 1.0 1.0 0

Tabela 2. Resultados com a base de dados inicial

Retiramos 26 redações zeradas pelo avaliador por influência de outras com-
petências. A Tabela 3 mostra as medidas, propostas por [Salton 1975], que caracterizam
nossa base de dados. MDDC é a distância média entre cada redação de uma classe e seu
respectivo centroide, vetor com a distância média de entre as redações de uma classe.
MDCCP é a distância média entre os centróides de cada classe e o centróide principal.
MDPC é a distância média entre pares de centróides. O Ratio é usado para medir a den-
sidade total entre as redações e seus centróides. Segundo [Salton 1975], o MDDC (x) é
um valor entre 0 e 1, mostra o quão próximo em média cada documento de uma classe é
para o seu centróide. Quanto maior o valor x, mais próximos estão os documentos dentro
de sua classe. O MDPC (y) é também um valor entre 0 e 1, mostra como as classes estão
separadas. Quanto menor o valor y, mais dispersos os centróides são. Podemos concluir
pelo alto valor de y que nossas classes estão sobrepostas.

MDDC(x) MDCCP MDPC(y) Ratio(y/x)
0.9134 0.9962 0.9907 1.0847

Tabela 3. Caracterı́sticas da base de dados

A fim de melhorar a separação entre as classes decidimos usar uma estratégia para
selecionar e ponderar as caracterı́sticas. Utilizamos uma função qualidade que aumenta a
densidade de cada classe individual, proporcionado uma melhor separação entre as clas-
ses. A Equação 7 proposta por [Saude 2014] foi adaptada e utilizada como função de
qualidade do Algoritmo PSO.

Density(Cp) =

∑|NCp |
i=1 euclidean(di, centCp)

|NCp |
(7)

Na Equaçao 7 Cp é a classe cuja as caracterı́sticas serão selecionadas, |NCp | é o
número de redações da classe Cp, euclidean(di, centCp) é a distância euclidiana entre
uma redação e seu centróide e centcp é o centróide da classe Cp. A função de qualidade
seleciona as melhores caracterı́sticas de cada classe que maximize o resultado da Equação
7. Nossa estratégia selecionou as caracterı́sticas com maior poder discriminatório entre
as classes. No total foram selecionadas 13 caracterı́sticas, entre elas: erros gramaticais,
repetição de palavras ou sı́mbolos, regência verbal, acentuação gráfica e máximo de pala-
vras por frase. Com isto aumentamos a separação entre as classes diminuindo o valor da
distância média entre os centróides (MDCP) conforme Tabela 4 e melhoramos os resulta-
dos como mostra Tabela 5.

Conforme citamos, [Amorim 2013] avaliou a redação como todo, atribuindo nota
que varia de 0 a 10 continuamente, conseguindo 52% de acerto (accuracy) considerando



MSDC(x) MSCCP MSPC(y) Ratio(y/x)
0.9512 0.9928 0.9840 1.0345

Tabela 4. Caracterı́sticas da base de dados

K Accuracy Precision Recall MAE
0.0 47% 35% 47% 0.313
0.5 90% 83% 90% 0.096
1.0 1.0 1.0 1.0 0.0
1.5 1.0 1.0 1.0 0.0

Tabela 5. Resultados após a seleção de caracterı́sticas.

notas adjacentes aquelas a 1.5 pontos de distância da nota do avaliador humano, 15% da
nota total, . Nosso sistema avaliou somente a Competência 1, conseguindo 47% de acertos
e 72% considerando notas adjacentes a 0.3 pontos de distância da nota do avaliador , 15%
da nota total da Competência 1. Quanto ao Erro Médio Absoluto obtivemos 0.313 e 0.2
considerado notas adjacentes a 0.3 de distância da nota do avaliador humano. Conforme
mostra Figuras 3(a) e 3(b).

(a) Accuracy (b) Erro Médio Absoluto

Figura 3. Accuracy e Erro Médio Absoluto

5. Considerações finais e trabalhos futuros

Este trabalho apresentou a construção de um sistema para avaliação automática de
redações na Competência 1 do ENEM, domı́nio da norma padrão da lı́ngua portuguesa.
Além da subjetividade existente no processo de avaliação do humano avaliador, alguns
problemas foram encontrados. Um deles é a incompletude dos dicionários do sistema,
causando uma correção errônea de uma nova palavra. Já no módulo gramatical, os corre-
tores comentem erros de avaliação de acordo a localização dos termos na frase, ou melhor,
quanto à posição do sujeito e predicado.

Analisando os resultados concluı́mos que é possı́vel fazer uso desta ferramenta
para apoiar o avaliador no processo de avaliação de redações na Competência 1.

Como trabalhos futuros achamos que a expansão dos dicionários do sistema e o
melhoramento da correção gramatical para analisar o contexto da frase são fundamentais
para melhorar os resultados. Sugerimos também o uso de outros algoritmos sofisticados
na predição das notas como regressão linear e redes neurais.
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