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RESUMO 
 

Este trabalho tem por objetivo geral analisar as provas objetivas dos dois últimos 
concursos públicos promovidos pelo Governo de Pernambuco para professor de Língua 
Portuguesa, realizados em abril e novembro/2008, identificando os conteúdos abordados nas 
provas e a relação deles com os conhecimentos oriundos da formação inicial dos licenciandos de 
Letras apresentados em documentos oficiais, a saber, Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB), Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Letras 
(DCN/Letras), Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 
Básica (DCN/Formação de Professores para a Educação Básica), dentre outros, bem como 
destacaremos os formatos das questões de múltipla escolha apresentados nas provas e os índices 
de acertos e erros no desempenho dos candidatos nas provas do concurso de novembro/2008, nas 
questões em que eles apresentaram melhor e pior desempenho, cruzando os dados estatísticos 
com a análise qualitativa. Nosso corpus de análise foram as 100 questões das provas, sendo 30 de 
Conhecimentos Pedagógicos e 30 de Conhecimentos Específicos do concurso de abril/2008, e 
dez de Conhecimentos Pedagógicos e 30 de Conhecimentos Específicos do concurso de 
novembro/2008. A abordagem da pesquisa foi qualitativa com interface quantitativa, de natureza 
documental. Como resultado, constatamos que, dos conteúdos abordados nas provas de 
Conhecimentos Pedagógicos, os referentes à Avaliação da Aprendizagem, Novas Tecnologias da 
Informação e Comunicação e Projeto Político-Pedagógico da Escola foram contemplados em 
documentos oficiais, apresentando certa relação com as questões abordadas nas provas, bem 
como os conteúdos das dimensões linguística, interpretativa, literária e gramatical das provas de 
Conhecimentos Específicos; os formatos de questão objetiva de múltipla escolha que mais 
sobressaíram nas provas foram os de afirmação incompleta em Conhecimentos Pedagógicos e o 
de interpretação em Conhecimentos Específicos; os candidatos apresentaram melhor desempenho 
nas questões cujos conteúdos foram contextualizados com a reflexão sobre a prática docente, e 
nas questões com os formatos de afirmação incompleta e resposta múltipla; e pior desempenho, 
nas questões que apresentaram conteúdos com caráter conceitual, teórico ou de memorização, 
sem relação com a teoria-prática, nos formatos de resposta múltipla e interpretação.  
 

Palavras-chave: Formação docente; Concurso público; Professor de língua portuguesa; 

Documentos oficiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

This work aims to analyze the objective assessment in the last two public selection 
processes for the position of Portuguese Language teacher, promoted by Pernambuco’s State 
Government and applied in April and November 2008. We identify the range of content in the 
tests and its relationship with the knowledge acquired in the initial formation of Arts graduates 
and made visible in official documents - for example, LDB, DCN/Arts, DCN/Teacher Training 
for Basic Education, amongst others. We also highlight the formats of multiple choice questions 
presented in the tests and the incidence of correct and wrong answers in the candidates’ 
performance during the tests in November 2008, taking into account the questions where they 
performed the best and where they performed poorly, crossing statistics with qualitative analysis. 
Our corpus of analysis was from 100 questions on the tests, there being 30 on Teaching 
Knowledge and 30 on Specific Knowledge in November 2008. The research was qualitative with 
a quantitative interface of documental nature. As a result we can state that, from the content 
covered by tests on Teaching Knowledge, those which referred to Learning Assessment, New 
Information and Communication Technologies and the Political-Pedagogical School Project were 
contemplated in official documents. Also present were linguistic, interpretative, literary and 
grammatical dimensions in the tests on Specific Knowledge. Most noteworthy was performance 
related to multiple choice answers in the areas of Teaching Knowledge and interpretation in 
Specific Knowledge. The students were better at questions which reflected upon teaching 
practice, and those which involved sentence completion and multiple choices. The worst areas 
were where there were concepts, theory or memorization, without their being related to theory 
and practice, in the multiple choice and interpretation formats. 
 

Key words: Teaching formation; Public selection process; Portuguese language teacher; Official 

documents. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 1999, tive a oportunidade de fazer parte de uma banca de elaboração de provas de 

Língua Portuguesa para um concurso público promovido por um município do estado de 

Pernambuco, para diversos cargos administrativos, além de ter corrigido redações de candidatos a 

cargos de nível superior desse mesmo concurso.  

Foi um trabalho muito gratificante para mim e que me deu uma pequena noção do quanto 

é complexa a tarefa de elaborar provas de concurso, tendo que não decepcionar às duas partes 

diretamente envolvidas nesse processo: a empresa contratante e os candidatos que responderão às 

provas.  

Desde a seleção de conteúdos a serem abordados nas provas, passando pela escolha do 

conteúdo a ser abordado na questão, da ênfase a ser dada ao conteúdo e o grau de dificuldade a 

ser lançado, até o dia de aplicação das provas, nós, da banca elaboradora, sentíamos uma certa 

tensão para que tudo corresse bem. O que os candidatos achariam das provas? Aceitariam o 

gabarito divulgado? Recursos seriam interpostos? Enfim, entres preocupações e expectativas, 

nasceu minha primeira relação profissional com o evento concurso público.  

Digo profissional porque, muito antes, já me relacionava com concursos públicos 

enquanto candidata: eu era o que chamamos atualmente de “concurseira”, tendo participado de 

pelo menos dez deles, para cargos diversos, até o ano de 1999, sendo aprovada em uns e 

reprovada em outros. 

Quatro anos depois, num determinado momento de minha vida, em 2003, ano em que me 

tornei professora de Língua Portuguesa de escola pública, no município de Jaboatão dos 

Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, e, ao mesmo tempo, quando também já exercia 

outra atividade em instituição de ensino superior, na qual lidava com questões administrativas de 

organização de concurso público para professor substituto, minha segunda experiência 

profissional com concurso público, nutri o desejo de realizar algum trabalho acadêmico, no caso, 

o Mestrado, que pudesse reunir essas duas experiências.  

Como já tinha concluído a Especialização, na qual me detive sobre aspectos da 

Sociolinguística, gostaria, desta vez, de estudar algo que me deixasse confortável para transitar 

entre as questões da formação e prática do professor de Língua Portuguesa, temas que me 

instigavam reflexões desde os tempos da graduação, concluída em 1992, ao mesmo tempo em 
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que conseguisse trazer para esse possível trabalho alguns conhecimentos adquiridos pela minha 

experiência com concursos públicos.  

Assim, no ano de 2008, o Governo de Pernambuco, através de sua Secretaria Estadual de 

Educação, promoveu dois concursos públicos para professor de diversas disciplinas, dentre elas a 

de Língua Portuguesa, entre os meses de abril e novembro, os quais me chamaram a atenção por 

dois fatos principais que aconteceram e que serviriam de objeto de análise para o anteprojeto de 

pesquisa apresentado no final desse ano, quando me submeti à seleção para este Mestrado em 

Educação da Universidade Federal de Pernambuco, decisão gestada desde o ano anterior, em 

2007, quando concluí a disciplina “Didática do Ensino Superior” como aluna especial, 

modalidade de matrícula para estudantes não vinculados ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação.  

O primeiro fato foi o resultado do concurso de abril1, em que apenas 6% do total de 

candidatos participantes obtiveram aprovação, sendo que, para a disciplina específica de Língua 

Portuguesa, por exemplo, na área de maior concorrência da Região Metropolitana do Recife, a 

Gerência Regional de Ensino Recife-Norte - GRE/RECIFE-NORTE - , de 213 candidatos que 

concorreram a duas vagas, apenas 23 foram aprovados, ou seja, 10,79%.  

Em relação ao desempenho dos candidatos em todas as áreas do concurso, a Secretaria de 

Educação do Estado divulgou que o governo pretendia preencher as 1.702 vagas disponibilizadas 

no Edital, além de criar um cadastro-reserva de 1.452 vagas, com a expectativa de nomear ao 

todo 3.154 docentes, mas essa meta não foi atingida, uma vez que 25.832 professores não 

obtiveram a pontuação mínima para aprovação, ou seja, 60% das questões das provas, levando 

ponto de corte na prova objetiva (ESPÍNDOLA, 2009).  

Em virtude do grande número de professores não aprovados, os jornais locais da época 

destacaram diversas notícias, conforme trechos de reportagem do Jornal do Commercio2 

(ESPÍNDOLA, 2009), levantando questionamentos sobre o tema da formação docente e do 

desempenho do professor em concurso público:  

   
O resultado da primeira etapa do concurso para professor da rede estadual de 
ensino, divulgado ontem, revelou uma realidade preocupante: a precária 

                                                 
1 Provas disponíveis no Anexo A. 
2 Reportagem exibida em AZEVEDO, Margarida. Concurso reprova professores. Jornal do Commercio. Cidades. Educação. Recife, 06/05/08. In: 
ESPÍNDOLA, E. B. de M. Profissão – professor de matemática: um estudo sobre as representações sociais. 2009. 242 f. Dissertação (Mestrado 
em Educação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. 
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qualidade da formação dos docentes3 (AZEVEDO, 2008, apud ESPÍNDOLA, 
2009, p.71). 
 

E o próprio Secretário de Educação à época admitiu: 
 
Decidimos, neste concurso, aumentar o ponto de corte, porque queríamos 
qualificar melhor a seleção4. Em vez de a nota ser 3,5, como foi em 2006, neste 
concurso passou para 6. Esperávamos suprir a necessidade da rede, mas não 
conseguimos. Infelizmente, o resultado foi este, observou o Secretário Estadual 
de Educação (AZEVEDO, 2008, apud ESPÍNDOLA, 2009, p. 71). 

 

Além disso, em diversos sites da Internet, logo após a publicação do resultado, foram 

postadas manchetes depreciativas referentes aos candidatos nesse concurso, a exemplo de: 

“Concurso reprova 94% de candidatos a professor em Pernambuco”;5 “VERGONHA: 

CONCURSO PARA PROFESSOR EM PERNAMBUCO REPROVA 94% DOS 

CANDIDATOS”;6 “O resultado vexatório do concurso para professor da rede pública”;7 

“Concurso público para professores ainda provoca controvérsias”;8 numa demonstração clara de 

que a parte mais prejudicada tenha sido a classe dos professores, execrados pela mídia como 

despreparados para exercerem o magistério, ao mesmo tempo em que não houve questionamentos 

sobre as exigências do concurso, o que teria acontecido para tal resultado se dar, qual o grau de 

exigência das provas, que tipo de questão foi privilegiado, conteúdo abordado, etc., atacando-se 

rapidamente o que parecia ser mais evidente: a formação do candidato.   

O segundo fato foi que, no concurso de novembro9, ou seja, realizado apenas sete meses 

depois, sob as mesmas condições para aprovação que o anterior, considerando a pontuação 

mínima para classificação nas provas objetiva, dissertativa e de títulos, conforme seu Edital, 

porém, com uma alteração na quantidade de questões da prova de Conhecimentos Pedagógicos, 

que passou de 30 questões em abril/2008 para dez neste de novembro/2008, o resultado final 

mostrou-se favorável aos candidatos, uma vez que praticamente 100% deles obtiveram 

aprovação.  

A título de comparação com o resultado de abril/2008, nesse concurso de novembro/2008 

as vagas foram distribuídas entre 186 municípios e destes em 17110 houve candidatos aprovados, 

                                                 
3 Grifo nosso. 
4 Grifo nosso. 
5 Disponível em: <http://www.folha.uol.com.br>. Acesso em: 13 maio 2008.  
6 Disponível em: <http://www.bahianoticias.com.br>. Acesso em: 14 maio 2008. Manchete escrita como está neste texto, com letras maiúsculas. 
7 Disponível em: <http://acertodecontas.blog.br>. Acesso em: 06 maio 2008.  
8 Disponível em: <http://acertodecontas.blog.br>. Acesso em: 23 maio 2008. 
9 Provas disponíveis no Anexo B. 
10 Ver a relação desses municípios no Apêndice A.  



16 
 

ou seja, 91,93% do total de municípios, restando apenas 15 deles que não apresentaram 

candidatos aprovados, ou seja, 8,07%; para a disciplina de Língua Portuguesa, na única vaga 

disponibilizada na área de abrangência da Gerência Regional de Ensino do Recife Norte – 

GRE/RECIFE NORTE, de 167 candidatos que concorreram, 45 foram aprovados, ou seja, 

26,94% deles, diferentemente do concurso de abril, em que, de 213 candidatos que concorreram a 

duas vagas nessa GRE/RECIFE NORTE, apenas 23 foram aprovados, ou seja, 10,79%.   

O objetivo desta nossa pesquisa de Mestrado seria, então, analisar qualitativamente as 

provas dos dois concursos para professor de Língua Portuguesa, cruzando essas informações com 

os dados estatísticos de acerto dos candidatos em cada uma das 100 questões das provas, na 

tentativa de encontrarmos respostas para entender, dentro das variáveis com as quais 

trabalharíamos, o que levou tantos candidatos à reprovação no concurso de abril/2008 e o porquê 

do melhor desempenho deles no concurso de novembro/2008.   

Porém, apesar de termos solicitado em outubro de 2010 ao Instituto de Apoio à 

Universidade de Pernambuco/Comissão de Concursos da UPE (IAUPE/CONUPE), instituição 

executora desses dois concursos, os dados de acerto das provas de abril e novembro/2008, 

curiosamente, nos entregaram no mês de janeiro de 2011 apenas as informações das provas de 

novembro/2008. Insistimos até abril deste ano pelo recebimento desses dados quando, mais uma 

vez recebendo como resposta a informação de que de que nosso pedido estava “em análise”, não 

nos foi mais possível esperar e optamos por desistir deles, deixando-nos a impressão de que, 

talvez devido à celeuma que ocorreu com o resultado do concurso de abril/2008, o 

IAUPE/CONUPE quis preservar sua imagem e as informações desse concurso, optando por não 

tornar públicas as informações que solicitamos.      

Assim, decidimos por realizar a pesquisa que ora apresentamos, que contempla como 

objetivo específico a análise de dados quantitativos das provas de novembro/2008, mostrando um 

pouco das nossas inquietações em relação à formação do professor de Língua Portuguesa e os 

conhecimentos exigidos para o seu ingresso na educação escolar pública, via concurso público, 

tendo por objetivo geral analisar as mesmas provas objetivas dos dois concursos já mencionados, 

ou seja, as de Conhecimentos Pedagógicos e as de Conhecimentos Específicos, de abril e 

novembro/2008, com suas 100 questões, assim distribuídas: 30 questões de Conhecimentos 

Pedagógicos e 30 de Conhecimentos Específicos no concurso de abril/2008, e dez questões de 

Conhecimentos Pedagógicos e 30 de Conhecimentos Específicos no concurso de novembro/2008, 



17 
 

identificando os conteúdos abordados nas provas e a relação deles com os conhecimentos 

oriundos da formação inicial dos licenciandos de Letras apresentados em documentos oficiais, a 

saber, Lei nº 9.394/1996 - LDB, DCN/Letras, DCN/Formação de Professores da Educação 

Básica, dentre outros, bem como destacaremos os formatos das questões de múltipla escolha 

apresentados nas provas e os índices de acertos e erros no desempenho dos candidatos nas provas 

do concurso de novembro/2008, nas questões em que eles apresentaram melhor e pior 

desempenho, cruzando os dados estatísticos com a análise qualitativa. 

Justificamos esta pesquisa considerando os poucos trabalhos que existem a respeito da 

análise de provas objetivas de concursos públicos para professor de Língua Portuguesa, 

destacando-se os de Borges da Silva (2008), Kleiman (2008), Kleiman e Borges da Silva (2008), 

Gatti e Nunes (2009) e Gatti (2010), ao mesmo tempo em que nos baseamos na afirmação de 

Carossi (2009), de que provas de concurso público para docentes emergem como um material 

rico para diversas discussões sobre a formação do professor e que ainda são pouco estudadas pela 

academia.  

Aqui na Universidade Federal de Pernambuco, inclusive, este trabalho é o primeiro a 

analisar provas objetivas de concurso público específico para docentes de Língua Portuguesa, e o 

segundo a ser realizado com foco na análise de provas de Língua Portuguesa de concurso 

público, o primeiro ficando a cargo de Freitas (2011), em que foram analisadas questões de 

compreensão de texto em provas de Língua Portuguesa de concursos públicos para cargos 

diversos de nível médio e superior, organizados por quatro instituições distintas, a saber, 

Fundação Carlos Chagas (FCC), Fundação Cesgranrio (CESGRANRIO), Escola Superior de 

Administração Fazendária (ESAF) e o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da 

Universidade de Brasília (CESPE/UnB), com a conclusão de que algumas dessas bancas 

privilegiaram a compreensão de texto como um trabalho de decodificação e outras demandaram 

dos candidatos um trabalho de coautoria, de construção de sentido das informações presentes nos 

textos (FREITAS, 2011). 

Considerando que a escolha de conteúdos para provas de concursos públicos podem 

emergir de fontes legais (da empresa organizadora do concurso ou da legislação nacional 

vigente), indagamos, então, sobre quais conteúdos contemplados nas provas dos concursos a 

serem analisados têm destaque nos documentos oficiais de formação do professor e qual a relação 

deles com esses documentos?   
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Adicionalmente, analisando aspectos formais das provas, nos questionamos também sobre 

os formatos de questão de mútipla escolha que foram mais abordados nas provas e se eles     

interferiram no desempenho dos candidatos nas provas de novembro/2008, nas questões com os 

melhores e piores índices de acerto.   

Sobre a organização deste trabalho, abordaremos no capítulo 1, através de autores como 

Barros (2007), Castanho (2004) e Tanuri (2000), principalmente, o tema do concurso público 

profissional, ou seja, aquele em que um cargo público está em disputa (SEGANFREDO, 2003), 

enfatizando sua definição, sua evolução histórica e os concursos públicos para docentes; em duas 

seções desse capítulo, o caráter avaliativo do concurso público e o concurso público como um 

evento e uma prática de letramento situado do professor serão tratados sob a ótica de Borges da 

Silva (2008), Kleiman (1995; 2008) e Kleiman e Borges da Silva (2008).  

No capítulo 2, com base em Castanho (2004), Fiorin (2006) e Soares (2001), dentre 

outros, trataremos da discussão sobre a formação do professor de Língua Portuguesa, 

apresentando um pouco do surgimento da disciplina curricular Português, do ensino e do 

profissional “professor de Português”, mostraremos um breve histórico dos cursos de Letras no 

Brasil e as novas perspectivas para o ensino da língua surgidas nas décadas de 1980/1990, bem 

como traremos uma seção sobre os saberes que vem sendo abordados na formação do professor e, 

em especial, do professor de Língua Portuguesa, e, por fim, traremos uma breve discussão sobre 

os saberes da formação do professor, através de autores como Fiorentini, Souza Jr. e Melo (1998) 

e Gatti e Nunes (2009), principalmente, no intuito de enriquecer a discussão sobre a formação do 

professor e sua relação com os saberes que adquirem ao longo de sua formação.    

A metodologia será tratada no capítulo 3 quando apresentaremos os procedimentos 

metodológicos e instrumentos de análise da pesquisa, com as justificativas de nossas escolhas, 

seguindo de perto as orientações da Análise de Conteúdo, de Bardin (1977), bem como teceremos 

algumas considerações sobre os concursos públicos em que se inserem as provas que servem de 

corpus para este estudo. A análise virá no capítulo 4, no qual apresentaremos a caracterização da 

prova objetiva de múltipla escolha e os diversos formatos de questões que apareceram nas provas, 

o levantamento dos conteúdos, os conteúdos selecionados para a análise qualitativa, bem como 

utilizaremos a interface dos dados qualitativos e quantitativos das provas de novembro/2008 para 

verificar o desempenho dos candidatos, seguindo de perto o aporte teórico e os objetivos desta 

pesquisa, preparando o cenário para chegarmos à conclusão de nosso estudo. 
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Nas considerações finais, apresentaremos as conclusões sobre o que analisamos, com o 

sentimento de que colaboramos para a discussão sobre a formação do professor de Língua 

Portuguesa e os conhecimentos que lhes são solicitados em provas de concursos públicos e sua 

relação com documentos oficiais, além de refletirmos sobre a necessidade de repensarmos as 

seleções para esse professor, considerando a pertinência que certos conteúdos têm sobre outros 

para serem abordados em provas de concurso público, os formatos de questão, as exigências para 

aprovação, a qualidade das questões, no intuito de melhorar o desempenho dos professores nesse 

evento de avaliação assim como em sua prática docente.   
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1 SOBRE CONCURSOS PÚBLICOS 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar a temática do concurso público profissional, ou 

seja, aquele em que um cargo público está em disputa (SEGANFREDO, 2003), através de autores 

como Barros (2007), Castanho (2004) e Tanuri (2000), enfatizando sua definição, sua evolução 

histórica e os concursos públicos para docentes; em duas seções desse capítulo, o caráter 

avaliativo do concurso público e o concurso público como um evento e uma prática de letramento 

situado do professor serão tratados sob a ótica de Borges da Silva (2008), Kleiman (1995; 2008) e 

Kleiman e Borges da Silva (2008), enriquecendo nossa discussão. 

 

1.1 Definição 

 

Segundo Barros (2007), concurso, do latim concursus, de concurrere, significa “o ato ou 

efeito de disputar alguma coisa com outras pessoas”; e público significa “o que interessa a 

todos”. Portanto, concurso público, como forma de investidura na Administração Pública, é a 

disputa coletiva para preenchimento de cargos ou empregos públicos vagos, em que se aferem 

conhecimentos técnicos (específicos) vinculados ao cargo ou emprego, podendo também ser 

chamado de certame ou processo seletivo (BARROS, 2007). 

No Brasil, há distinção entre cargo ou emprego público e função pública. Esta pode ser 

ocupada por pessoas não concursadas, e cargo ou emprego público, porém, imprescindem de 

concurso público para a sua investidura ou provimento, segundo Barros (2007).  

Ainda segundo esse autor, em Direito Administrativo, concurso público é o meio de 

verificar a aptidão ou capacidade de um candidato ao provimento de determinado ofício ou cargo 

de carreira. Objetivamente, ele corresponde às provas documentais ou práticas prestadas por 

candidato a determinado cargo público ou a certas concessões.  

Sociologicamente, concurso público é a oportunidade democrática de permitir que todos 

possam ter acesso a cargos e empregos públicos, segundo a burocracia weberiana que, conforme 

encontramos em Freitas (2011), através de uma de suas principais características, o 

profissionalismo, prega que os postos-chaves de uma instituição pública devem ser ocupados 

pelos melhores, e, para essa escolha, o concurso público foi instituído. 
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Alguns autores definem o concurso público de formas variadas, considerando, porém, as 

suas características legais de ser uma disputa por uma vaga de cargo público e de ser aberto a 

qualquer pessoa que por ele se interesse, conforme lemos nas definições abaixo retiradas de 

Barros (2007): 
É a série complexa de procedimentos para apurar as aptidões pessoais 
apresentadas por um ou vários candidatos que se empenham para a obtenção de 
uma ou mais vagas e que submetem voluntariamente seus trabalhos ao 
julgamento de uma comissão examinadora (Cretella Júnior, 2005, apud 
BARROS, 2007, p. 14). 

 
O concurso público, formalmente considerando, vem a ser o procedimento 
administrativo declarativo de habilitação à investidura, que obedece a um edital 
ao qual se vinculam todos os seus atos posteriores (Moreira Neto, 1994, apud 
BARROS, 2007, p. 14). 

 

Mas a ideia de que o concurso público seleciona o melhor servidor está explicitada na 

definição de Diógenes Gasparini (1993, apud BARROS, 2007, p. 14), quando este afirma que ele 

“é o procedimento posto à disposição da Administração Pública direta e indireta, de qualquer 

nível de governo, para a seleção do futuro melhor servidor11, necessário à execução de serviços 

que estão sob sua responsabilidade.  

Porém, considerando essa definição, Descardeci (1992), em sua dissertação, concluiu que 

nem sempre o candidato que passa em primeiro lugar num concurso público é o melhor servidor, 

existindo uma série de fatores que condicionam o melhor desempenho desse melhor colocado no 

serviço público, a exemplo do status que o cargo ocupa na instituição, o nível de escolaridade 

exigido para o cargo, o nível de escolaridade do candidato aprovado (se superior ou igual ao 

exigido para o cargo) e as atividades inerentes ao cargo. 

Na próxima seção, apresentaremos um pouco da história do concurso público.  

 

1.2 Um Pouco de História 

 

O concurso público tem uma longa existência, porém, antes dele surgir como forma de 

ingresso (única ou não) na Administração Pública para o provimento de cargo público, várias 

formas de acesso existiram ao longo da História. Foram elas: o sorteio, a compra e venda, a 

herança, o arrendamento, a livre nomeação absoluta, a livre nomeação relativa e a eleição 

                                                 
11 Grifo nosso. 
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(BARROS, 2007). Em seu livro intitulado Direito Administrativo – concurso público, esse autor 

dá uma pequena noção do que foi cada uma dessas formas:  

a) o sorteio foi muito utilizado na Grécia e consistia na escolha aleatória de cidadãos para 

o cargo, os quais se inscreviam previamente para a disputa;  

b) a compra e venda foi uma modalidade existente na Idade Média, em que os cargos a 

serem preenchidos eram alienados pelo Estado a quem pudesse comprá-lo; 

c) a herança, também da Idade Média e como consequência da compra e venda, consistia 

no direito de herdar o cargo público de seu antigo proprietário; 

d) o arrendamento foi contemporâneo da compra e venda e da herança. Neste caso, o 

cargo público podia ser vendido, herdado ou até mesmo alugado; 

e) a nomeação absoluta é uma forma de acesso que existe até hoje no Brasil, inclusive, e 

consiste no ato de nomear uma pessoa para um cargo público por quem tem o poder para fazê-lo. 

Enquadram-se nessa forma de acesso unicamente as nomeações de cunho político feitas pelo 

Presidente da República para compor os Ministérios e pelo Governador ou Prefeito para nomear 

seus secretários estaduais ou municipais; 

f) a nomeação relativa, também ainda aplicada no Brasil, limita o poder de nomeação 

pela autoridade máxima, a exemplo das nomeações para os tribunais superiores (aprovadas 

inicialmente pelo Senado Federal e só depois homologadas pelo Presidente da República) e para 

os cargos de desembargador (neste caso, de uma lista tríplice do Tribunal de Justiça, é escolhido 

apenas um nome pelo Governador do Estado). 

g) a eleição, que caracteriza a investidura de cargo público eletivo de presidente, 

governador, senador, etc., via eleição. 

Conforme Carvalho, (2002, apud BARROS, 2007), a ideia do concurso público surgiu em 

1789, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no auge da Revolução Francesa, mas 

ela só se desenvolveu a partir da Era Napoleônica, depois de vários enfrentamentos com 

opositores a essa criação, logicamente, os beneficiados por outras formas de ingresso no serviço 

público.  

O fato é que em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e 

proclamada pela resolução 217A (III) da  Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de 

dezembro de 1948, em seu artigo 21, assim proclamou o concurso público: “Toda pessoa tem 

igual direito de acesso ao serviço público do seu país”, conforme BRASIL (1998).  
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Segundo a Lei nº 8.112, de 11/12/1990 (BRASIL, 1990), considerada a lei do servidor 

público no Brasil, seu artigo 11 reza que “o concurso será de provas ou de provas e títulos, 

podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo 

plano de carreira, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, 

quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente 

previstas”. Barros (2007), por seu turno, afirma que a necessidade de aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e títulos12 para ingresso no serviço público surgiu com 

a Constituição Federal de 1967 (anteriormente, na Constituição de 1946, o ingresso no serviço 

público se dava exclusivamente por prova de títulos), princípio que foi repetido e melhor 

estruturado no art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, conforme segue abaixo: 

 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração (BRASIL, 1988, p. 43).  

 

Do princípio acima exposto, ainda segundo Barros (2007), conclui-se que o concurso 

público necessita de previsão legal prévia; é exigível para provimento de cargo ou emprego 

público; é realizado nas modalidades de concurso de provas ou de provas e títulos; e deve 

considerar a natureza e complexidade do cargo ou emprego público (esta última característica 

referendada pela Emenda Constitucional nº 19/98), salientando-se que a lei implementadora de 

um concurso público poderá ser federal, estadual ou municipal, dependendo da Unidade 

Federativa (UF) - União, Estado, Distrito Federal ou Município - em que deva se realizar o 

concurso, cada um delas agindo sobre sua UF, sem qualquer ingerência de uma sobre a outra, 

considerando que o Brasil é uma República Federativa e, como tal, possui pessoas políticas com 

autonomia administrativa, apenas exigindo-se delas que respeitem os princípios da Constituição 

Federal.  

 

1.3 Concursos Públicos para Docentes no Brasil 

 

Segundo Tanuri (2000), ainda na fase do Império, antes mesmo que fossem fundadas as 

primeiras instituições de formação de professores, o que só aconteceria em 1835, com a criação 
                                                 
12  Grifo nosso. 
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da Escola Normal da Província do Rio de Janeiro, à época, capital do Império, o governo já 

selecionava professores para as chamadas escolas primárias.  

Provavelmente, o documento mais antigo de se tem conhecimento sobre as primeiras 

seleções para professores é o Alvará de 06/11/1772 que regulamentou os exames a que deviam 

ser submetidos os professores do ensino elementar em Portugal e nas Capitanias do Ultramar 

(TANURI, 2000). Segundo Castanho (2004), porém, o primeiro concurso público para professor 

aqui no Brasil ocorreu muito antes desse Alvará, já em março de 1760, na cidade do Recife e Rio 

de Janeiro, em maio desse mesmo ano, através do Alvará de 28 de junho de 1759 que instituiu as 

aulas régias, dando início à educação pública a cargo do Estado.  

Por esse Alvará de 28 de junho de 1759, inicialmente, os professores régios eram 

nomeados diretamente pelo El-Rei, mediante indicação do diretor geral de estudos, que se 

encarregava de promover concursos para os docentes ou, na linguagem da época, também 

chamados de oposições (CASTANHO, 2004). 

Segundo esse Alvará, citado por Moacyr (1936, apud TANURI, 2000), quando realizados 

em Lisboa, os exames deveriam acontecer na presença do Presidente da Mesa ou, na ausência 

deste, por um deputado assistido por dois examinadores; em Coimbra, Porto e Évora, seriam 

realizados por um comissário, ou seja, representante da Diretoria Geral no Brasil, (CASTANHO, 

2004), e dois examinadores, também nomeados pelo Presidente da Mesa, assim como nas 

Capitanias do Ultramar.  

Meio século depois, conforme encontramos em Tanuri (2000), a Lei de 15/10/1827 

estabeleceu a realização de exames para o ingresso no magistério (as “oposições”), abertos a 

homens e mulheres de boa conduta e de bons preceitos morais, porém, com a ressalva de que as 

mulheres poderiam ser dispensadas de passar pela seleção se fossem consideradas 

reconhecidamente honestas, segundo atestavam os artigos 7º13 e 1214 da referida Lei. 

A criação ou instalação das diversas Escolas Normais ainda na Fase Imperial (de 1835 a 

1882 foram criadas 2115), não significaram, porém, um avanço na forma de selecionar os 

                                                 
13 Art. 7º: “Os que pretenderem ser providos nas cadeiras serão examinados publicamente perante os Presidentes em conselho; e estes proverão o 
que for julgado mais digno e darão parte ao governo para sua legal nomeação.”  
14 Art. 12: “[...] serão nomeadas pelo Presidente em conselho aquelas mulheres que sendo brasileiras e de reconhecida honestidade se mostrarem 
com mais conhecimento nos exames feitos na forma do art. 7 º.” 
15 As Escolas Normais criadas nesse período foram: no Rio de Janeiro – instalada em sua capital, Niterói, e em Minas Gerais (1835); na Bahia 
(1836); em São Paulo (1846); em Pernambuco e no Piauí (1864); em Alagoas (1864); em São Pedro do Rio Grande do Sul (1869); no Pará e em 
Sergipe (1870); no Amazonas (1872); no Espírito Santo (1873); no Rio Grande do Norte (1873), no Maranhão (1874); na Corte (Rio de Janeiro) – 
uma particular (1874) e uma pública (1876); no Paraná (1876); em Santa Catarina e no Ceará (1880). (Moacyr, 1939a, 1939b, 1940 apud 
TANURI, 2000)  Além dessas, a de Mato Grosso (1874), (Siqueira, 1999, p. 210, apud TANURI, 2000) e a de Goiás (1882), (Canezin & 
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professores, pois, devido às más condições de funcionamento das mesmas, a exemplo da 

organização didática simples, com apenas um ou dois professores se encarregando de ministrar 

todas as disciplinas do curso; um currículo rudimentar, reduzindo-se a conteúdos que eram dados 

aos alunos das escolas primárias, acrescido de uma disciplina pedagógica – Pedagogia ou 

Métodos de Ensino - , além da precária infraestrutura e dos “minguados atrativos financeiros”, 

segundo relatos da época (Tanuri, 2000), elas não se tornaram atrativas para a população 

interessada na docência e muitos professores dessas Escolas foram selecionados precariamente, 

conforme depoimento do inspetor-geral da Instrução Pública da Província de São Paulo, em 

1864, citado em Tanuri (2000, p. 65): 

     
Os concursos de ordinário consistem num exame quase sem publicidade; 
ninguém comparece a presenciá-los; o candidato não tem já mais competidor, 
propõe-se a contender por um lugar que ninguém lhe disputa. Em regra ele lê 
correntemente, escreve com maior ou menor apuro caligráfico, efetua as quatro 
operações fundamentais de aritmética, às vezes com dificuldade e alguns erros; a 
parte teórica não é devidamente aprofundada. Em Religião, recita de cor as 
orações principais da Igreja; responde a uma ou outra pergunta, sem contudo dar 
provas de que cabalmente compreende os princípios e a doutrina.  

 
Assim, o insucesso das primeiras Escolas Normais, atraindo poucos futuros professores, 

levou a imagem de desprestígio à sociedade, e até mesmo ao fechamento de algumas delas, 

fazendo com que presidentes de Província e inspetores de Instrução Pública chegassem a rejeitá-

las como instituição que qualificava os docentes, considerando mais econômico e aconselhável o 

chamado recrutamento de “professores adjuntos”, sistema de origem austríaca e holandesa que 

consistia em empregar aprendizes como auxiliares de professores em exercício, preparando-os 

para a docência apenas pela prática, sem qualquer teoria (TANURI, 2000). 

A partir de 1870 essas escolas obtiveram algum êxito, com a consolidação das ideias 

liberais de democratização, da obrigatoriedade da instrução primária e da liberdade de ensino 

(TANURI, 2000) e na tentativa de solucionar a escassez de alunos para as Escolas Normais, em 

1874 seus portões se abriram para o público feminino, uma vez que até essa data apenas os 

homens tinham acesso a essas escolas.   

Segundo ainda Tanuri (2000), os professores adjuntos foram introduzidos na Província do 

Rio de Janeiro pelo Regulamento de 14/12/1849 e posteriormente adotados na Corte pelo Decreto 

                                                                                                                                                              
Loureiro, 1994, p. 28-35; Brzezinski, 1987, apud TANURI, 2000). Salientamos que muitas dessas Escolas foram efetivamente instaladas anos 
após à sua criação, conforme os autores acima citados.  
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1331-A, de 17/02/1854, e a seguir instituídos em outras províncias, onde persistiram por muitos 

anos. 

Chegando ao século XX, Borges da Silva (2008) afirma que através da Lei nº 2.115, de 

27/12/1952, foi regulamentada a primeira lei para o ingresso do professor no magistério público 

por meio de concurso público como o conhecemos atualmente, porém, apenas de títulos, 

conforme a Constituição de 1946 preconizava. Essa lei determinava: 

a) a quantidade de vagas;  

b) as escalas classificatórias por gênero (para cada cinco vagas femininas haveria uma 

masculina, e professoras ensinavam às mulheres e professores aos homens);  

c) reserva de uma vaga no magistério para o melhor aluno ou a melhor aluna do curso 

Normal, lembrando que, na tentativa de solucionar a escassez de professores para a educação 

primária, desde 1874, o curso Normal passou a aceitar mulheres entre seus alunos, conforme 

Castanho (2004). 

Duas décadas depois, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 5.692, 

de 11/08/1971, altera os critérios para o ingresso no magistério público de 1º e 2º Graus (atuais 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, respectivamente) ao excluir a escala por gênero e a vaga 

por bom desempenho no curso Normal, admitindo também a possibilidade de efetivação no cargo 

público por tempo de serviço. 

Em 1988, com a promulgação da oitava Constituição Federal, em 03/10/1988, o concurso 

público de provas ou de provas e títulos passou a ser obrigatório para provimento de qualquer 

cargo ou emprego público, inexistindo a possibilidade de efetivação no serviço público por tempo 

de serviço. Servidor público, a partir de então, passou a ser o candidato aprovado em concurso 

público e nomeado para cargo ou emprego público.  

A Lei nº 9.394 - LDB, de 20/12/1996, no intuito de valorizar a carreira docente, definiu a 

obrigatoriedade também da prova de títulos nos concursos públicos para professor, conforme diz 

o seu artigo 67, “Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério 

público: I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos” (BRANDÃO, 

2010, p. 146). 

Nóvoa (1999, p. 17) afirma que a criação de uma licença para o professor lecionar nas 

escolas a partir do final do século XVIII na Europa foi um momento decisivo no processo de 
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profissionalização do trabalho docente, uma vez que definiu-se também um perfil de 

competências técnicas que serviriam de base para o recrutamento de professores, ou seja, era 

preciso realizar um exame com o preenchimento de determinadas condições  (habilitações, idade, 

comportamento moral, etc.) para o ingresso na carreira docente.  

Por outro lado, Tardif e Lessard (2007, apud ESPÍNDOLA, 2009, p. 64) apontam que o 

trabalho docente no momento é realizado “por um grupo de profissionais específicos, que 

possuem uma formação longa e especializada (geralmente de nível universitário ou equivalente) e 

que atuam num território profissional relativamente bem protegido: não ensina quem quer; é 

necessária uma permissão, um credenciamento, um atestado, etc.”  

Borges da Silva (2008) afirma que, do ponto de vista político e ideológico, o concurso 

público coloca em cena as relações de poder entre quem emprega, ou seja, a autoridade que 

promove o concurso e que chama os candidatos a participarem dele, no nosso caso, o Estado de 

Pernambuco, de posição hegemônica; e quem se submete à seleção, os candidatos, na posição de 

subordinados a uma autoridade oficial que, através de um instrumento de avaliação inicial para o 

trabalho que é o concurso público, autoriza ou não a admissão desse candidato, através de sua 

prova, para essa autora, o instrumento mais importante do concurso.     

 

1.4 O Caráter Avaliativo do Concurso Público 

 

Diferentemente de alguns países, a exemplo de Cuba, onde existe um sistema que avalia a 

aptidão dos candidatos à carreira docente, e do Uruguai, onde existe a avaliação do professor em 

exercício, com a presença de inspetores nas salas de aula para avaliá-lo (isso também 

acontecendo em Cuba), no Brasil não há um sistema de avaliação para os que desejam exercer a 

profissão de professor, como ocorre com o advogado, por exemplo, através do exame obrigatório 

da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como uma avaliação inicial ou do desempenho do 

professor (KLEIMAN; BORGES DA SILVA, 2008).  

Aqui no Brasil, a “certificação de competência dos professores da educação básica”, 

sugerida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica, como preconiza seu artigo1616, foi instituída pela Portaria do Ministério da Educação nº 

                                                 
16 “Art. 16 - O Ministério da Educação, em conformidade com o §1º, Art. 80 da Lei 9.394. coordenará e articulará em regime de colaboração com 
o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais de 
Educação, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e representantes de Conselhos Municipais de Educação e das associações 
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1.403, de 09/06/2003, com a criação do chamado “Sistema Nacional de Certificação e Formação 

Continuada de Professores”17, que previa programas de incentivo e apoio à formação continuada 

de professores  e a realização do Exame Nacional de Certificação de Professores, de participação 

obrigatória para os licenciados e voluntária para os professores em exercício e os concluintes dos 

cursos normais de nível médio.  

Diante do impacto que tal decisão causou nos meios acadêmicos e nas entidades de classe 

dos docentes18, o referido Exame não chegou a ser realizado e a Portaria nº 1.403 foi revogada 

pela Portaria do MEC nº 1.179, em 06/05/200419, em que o Exame Nacional de Certificação de 

Professores foi retirado do Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada de 

Professores. 

Segundo Schumayer (2004, apud KLEIMAN e BORGES DA SILVA, 2008), que estuda 

os mecanismos de avaliação dos professores da educação básica em treze países da América 

Latina, incluindo o Brasil, focando três momentos da avaliação, 1) a avaliação a postulante a 

professor, 2) a avaliação inicial e 3) a avaliação de desempenho, a avaliação de professores é algo 

recente, não havendo, portanto, tradição em executá-la, e que, apesar dos esforços empreendidos 

por alguns países, criando dispositivos legais para a realização desse processo (vide art. 16 das 

DCN citadas), na maioria dos países ele não é aplicado.   

Diante do que expomos, Kleiman e Borges da Silva (2008) afirmam que o fato de inexistir 

no Brasil um sistema de avaliação docente da educação básica não significa que o professor não é 

avaliado, pois, em muitas ocasiões, por várias instâncias (pela Academia, através das pesquisas 

acadêmicas que avaliam o desempenho do professor; pela instituição onde ministra suas aulas, 

através das chamadas “avaliações internas” e da avaliação do estágio probatório20) e por diversos 

segmentos sociais (mídia, família, dentre outros), o docente passa por avaliações. Ou seja, o 

professor é testado em muitas ocasiões de sua vida profissional e o concurso público é um desses 

momentos avaliativos, uma vez que apenas aprovado no concurso público é que ele assumirá o 

cargo efetivo de magistério, seja em nível municipal, estadual ou federal.  

Assim Kleiman e Borges da Silva (2008, p. 24) se posicionam em relação aos concursos 

                                                                                                                                                              
profissionais e científicas, a formulação de proposta de diretrizes para a organização de um sistema federativo de certificação de competência 
dos professores da educação básica.” (Grifo nosso).  (BRASIL, 1996).  
17 Disponível em: <www.http://www.semesp.org.br/port1403_09_06_03.php>. Acesso em: 13 jun. 2011.  
18  Ver moção de repúdio a tal decisão e artigo sobre o tema no Anexo C.  
19 Disponível em: <http://www.cref6.org.br/arquivos/leg18.pdf>. Acesso em: 13 jun. 2011.  
20 Estágio probatório é o período de três anos que todo servidor público no país tem que passar para se efetivar no cargo, em que são avaliados, 
anualmente, itens como assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade, conforme Art. 20 da Lei nº 8.112/90 
(BRASIL, 1990). 
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públicos para professor: 

 
Através do concurso, a instância oficial exerce seu poder para autorizar ou não a 
entrada do candidato na rede pública de ensino. Entre os candidatos, a disputa 
pelas vagas envolve uma demonstração de competência para cuja caracterização 
contribuem os discursos governamentais sobre a qualidade (“os órgãos públicos 
contratam os melhores professores”), a imparcialidade (“o poder público não 
contrata por critérios político-partidários, religiosos” etc) e a questão política (“o 
concurso visa à legalidade”), assim como os discursos de teor propagandístico 
(“ações contra o desemprego”, etc) (KLEIMAN; BORGES DA SILVA, 2008, p. 
24). 

 

Ainda segundo as autoras acima citadas, além do caráter avaliativo, o concurso público 

também apresenta um caráter formativo, considerando que há toda uma preparação para a 

realização das provas, seja o professor se preparando através de grupos de estudo, de cursinhos, 

de apostilas, ou até mesmo sozinho, estudando pela bibliografia divulgada pelos editais21.  

 

1.5 O Concurso Público como um Evento e uma Prática de Letramento para o Local de Trabalho  

 

Segundo Kleiman (1995), a palavra letramento não era dicionarizada aqui no Brasil até o 

ano de 1995, porém, em 2001, encontramos no Dicionário Houaiss (HOUAISS, 2001, p. 1747) as 

seguintes definições para letramento: “1. representação da linguagem falada por meio de sinais; 

escrita 2. alfabetização (processo) 3. conjunto de práticas que denotam a capacidade de uso de 

diferentes tipos de material escrito.”   

Através da explicitação do que está no verbete do referido Dicionário, esclarecemos que 

em seu 1º sentido22, o termo apareceu no Novo Diccionário da Língua Portuguesa, de Cândido de 

Figueiredo, editado em Lisboa no ano de 1899; no 2º, o termo se confunde com “alfabetização”, 

vindo da Pedagogia, e, por fim, em seu 3º sentido, é dito que o termo apareceu entre nós na 

década de 80 do século XX, também através da Pedagogia.  

Pelas definições acima, percebemos que a noção de letramento sofreu uma gradação de 

significados. Inicialmente limitado ao sinônimo de escrita e alfabetização, acabou por sofrer uma 

evolução, abrangendo a noção de desenvolvimento da língua escrita, através de seus diversos 

usos, sinalizando para o que atualmente se diz do letramento. 

Afastando-nos da definição dicionarizada do termo, que nos serviu de base para 
                                                 
21 Nem todos os editais divulgam essa bibliografia, a exemplo dos concursos analisados neste estudo. 
22 Utilizamos a palavra “sentido”, considerando que o Dicionário adota esse termo para definir os verbetes. 
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buscarmos seus outros sentidos, Kleiman (1995, p. 19) cita Scribner e Cole (1981) para definir o 

letramento como “um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema 

simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos”.   

Também em Borges da Silva (2008) encontramos uma definição bem mais complexa que 

afirma ser o letramento “o conjunto de práticas sociais de uso da escrita que se definem em 

função dos objetivos dos participantes, do ambiente (institucionalizado ou não), das relações de 

poder que medeiam os participantes, do(s) texto(s) que embasa(m) essas práticas sociais e do 

modo como elas se realizam, pois essas práticas sociais são histórica, cultural e ideologicamente 

determinadas” (KLEIMAN, 1995; BARTON; HAMILTON, 1998; MAYBIN, 2000 apud 

BORGES DA SILVA, 2008). 

Sobre a aproximação de sentido que os termos letramento e alfabetização mostraram no 

passado, Soares (2003) afirma que letramento e alfabetização não se confundem, pois, enquanto 

esta se refere ao processo de aquisição do código escrito, das habilidades de leitura e escrita, ou 

seja, do processo de aquisição do sistema convencional de uma escrita alfabética e ortográfica, 

aquele se refere ao desenvolvimento e aos usos sociais da leitura e da escrita, “nas práticas 

sociais que envolvem a língua escrita”, (SOARES, 2003, 14), não sendo processos 

independentes e sim interdependentes e indissociáveis.  

De fato, Kleiman (1995) já fazia a distinção entre alfabetização e letramento, afirmando 

que havia argumentos para justificar o uso do termo letramento em vez do tradicional 

alfabetização, distinguindo-os, enfim, e que um desses argumentos se referia ao fato de uma 

pessoa, por exemplo, poder ser considerada letrada antes mesmo de saber ler ou escrever.  

Como exemplo disso, ela cita o entendimento de uma criança ainda não alfabetizada para 

a frase “Olha o que a fada madrinha trouxe hoje” dita por um adulto. Nesse caso, mesmo que a 

criança não saiba ler ou escrever, ela já teve uma relação com um texto escrito, o conto de fadas, 

e assim, ela está participando de um evento de letramento (“porque já participou de outros 

eventos, como o de ouvir uma estorinha antes de dormir” (KLEIMAN 1995, p. 18), e também 

está aprendendo uma prática discursiva letrada. Ou seja, mesmo ainda não alfabetizada, como já 

dito, essa criança pode ser considerada letrada, uma vez que ela desenvolveu uma “oralidade 

letrada” através das práticas orais adquiridas no seu cotidiano, principalmente junto à sua mãe 

(KLEIMAN, 1995).  

Essa autora também afirma que as práticas específicas que a escola utiliza para classificar 
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o sujeito em alfabetizado ou não alfabetizado, por exemplo, são apenas um tipo de prática de 

letramento, ou seja, a alfabetização, que ainda é dominante em nossas escolas, desenvolvendo 

alguns tipos de habilidades, mas não outros, e determinando uma forma de utilizar o 

conhecimento sobre a escrita (KLEIMAN, 1995). 

Kleiman (2008) nos diz que, ao longo dos anos, o conceito de letramento foi 

redimensionado, e termos como “estudos de letramento”, “novos estudos de letramento” e 

“letramentos”, no plural mesmo, como nos chama a atenção essa autora, são algumas maneiras de 

registrar esse redimensionamento do termo. 

Mas, o que são estudos de letramento? Segundo Kleiman (2001, p. 40), encontramos a 

seguinte explicação para a introdução da expressão “estudos de letramento” no contexto 

brasileiro: “Nos textos mais recentes sobre o letramento, Street (2001) refere-se à área como New 

Studies of Literacy, provavelmente para delimitar o enfoque sociocultural dos enfoques 

educacionais. O uso da nomenclatura é semelhante à introdução no contexto brasileiro de um 

novo termo – letramento – para diferenciar a pesquisa sociocultural da escrita do significado de 

domínio individual de habilidades, próprio da alfabetização (cf. Kleiman, 1995).” 

O termo “novos estudos de letramento”, então, vem do inglês New Literacy Studies, NLS, 

com a inclusão do termo new, uma vez que literacy, em inglês, abrange os termos “alfabetização 

e letramento”. Como no Brasil foi criado o termo “letramento”, distinguindo-o da 

“alfabetização”, o termo “novos” foi colocado para referir-se ao que chamamos aqui de “estudos 

de letramento”, que, afinal, dizem respeito à análise dos aspectos sociais (grifo nosso) do uso da 

língua escrita.  

Segundo Borges da Silva (2008), os estudos de letramento se ocupam da investigação 

acerca dos usos sociais da escrita e Kleiman e Borges da Silva (2008) afirmam que “Os estudos 

do letramento adotam um modelo situado das práticas de uso de língua escrita. Esse modelo 

inclui, necessariamente, em toda e qualquer descrição ou explicação sobre os usos da escrita, o 

contexto da situação, ou seja, todos os elementos do cenário que compõem a situação 

comunicativa: tempo, local, participantes, suas respectivas imagens e posições, o que aconteceu 

antes, as projeções sobre o que está por vir” (KLEIMAN; BORGES DA SILVA, 2008, p. 18). 

Já Oliveira e Kleiman (2008) afirmam que “os estudos do letramento, muitos deles 

desenvolvidos na área da Linguística Aplicada, refletem a inter e a transdisciplinaridade 

característica da pesquisa sobre a escrita e o ensino de língua materna nesse campo do saber e, 
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também, a heterogeneidade de questões e problemas de pesquisa que aí se constituem” 

(OLIVEIRA; KLEIMAN, 2008, p. 7), apontando para essa heterogeneidade e problemas, os que 

seguem abaixo elencados: 

1) possíveis relações existentes entre os estilos cognitivos e as formas de socialização da 

linguagem; 

2) as relações de interdependência entre a fala e a escrita;  

3) os condicionantes que contribuem para o desenvolvimento de estilos diferentes de 

aprendizagem da leitura e da escrita; 

4) os processos sócio-históricos e culturais que influenciam os usos da língua escrita;  

5) as relações entre sucesso ou insucesso escolar e orientações de letramento;  

6) os significados das políticas de alfabetização e de letramento instituídas nas instâncias 

governamentais;  

7) a educação das minorias;  

8) as relações de poder que atravessam as práticas de uso da língua (OLIVEIRA; 

KLEIMAN, 2008, p. 7). 

Ainda segundo as autoras, essas questões têm enriquecido o conceito de letramento, que 

passou, enfim, a ser entendido “não como um conjunto de habilidades a serem aprendidas pelas 

pessoas, mas como um conjunto de práticas sociais que podem ser inferidas de eventos (grifo 

nosso) mediados por textos escritos” (OLIVEIRA; KLEIMAN, 2008, p. 8), salientando, assim, a 

natureza situada dos estudos de letramento, indicando que o uso da língua escrita é diferente nos 

diversos contextos em que ele se realiza, considerando as diferenças desse uso na família, na 

escola, na repartição pública, na igreja, no comércio, na imprensa, na publicidade, em provas de 

concurso público, etc., daí, para elas, os letramentos serem múltiplos, cujos sentidos variam de 

acordo com essas instituições e suas práticas (OLIVEIRA; KLEIMAN, 2008). 

Oliveira (2008, p. 102) afirma que “as práticas de letramento se constituem a partir de 

uma rede de elementos e são situadas em eventos de letramento”, considerando as definições de 

diversos autores que relacionam a prática a um evento de letramento.  

Conforme encontramos em Street (1984, apud KLEIMAN, 1995) classifica o letramento 

(ou práticas de letramento) em dois modelos, a saber, o autônomo e o ideológico.  

No modelo autônomo, há a suposição de que existe apenas uma maneira de o letramento 

ser desenvolvido, enquadrando-se nele a prática de letramento alfabetização, presente na maioria 
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de nossas escolas, além de ser esse o modelo que a nossa sociedade valoriza, associando-o como 

causa do progresso, da civilização e da mobilidade social.  

Assim, analisando textos de jornais publicados no país sobre os efeitos positivos da 

alfabetização no âmbito social, Kleiman (1995) nos dá mostras de que a mídia escrita vê a 

alfabetização como fonte para sanar alguns males sociais. Mostraremos apenas dois exemplos 

(KLEIMAN, 1995, p. 36):  

a) Exemplo 1 - Texto do Correio Braziliense, de 07/09/1989: Alfabetização como agente 

necessário para a distribuição da riqueza: Os problemas causados pelo analfabetismo são as 

principais razões do ciclo permanente de pobreza e subdesenvolvimento em que muitos países se 

encontram. 

 b) Exemplo 2 – Texto da Folha de S. Paulo, de 07/03/1993: Alfabetização com efeitos 

no aumento da produtividade: Sem educação e treinamento, o operário é um desastre para si 

mesmo e para a empresa. 96% dos trabalhadores japoneses têm curso ginasial, 90% têm o 

colegial e 36%, curso superior. 50% de nossos trabalhadores são analfabetos. (Entrevista de um 

empresário paulista.). 

Como vimos, a alfabetização seria a salvadora para os problemas econômicos enfrentados 

no país, ao mesmo tempo em que, conforme estudo de Gee (1990, apud KLEIMAN, 1995, p. 38), 

“o modelo autônomo tem a agravante de atribuir o fracasso e a responsabilidade por esse fracasso 

ao indivíduo que pertence ao grande grupo dos pobres e marginalizados nas sociedades 

tecnológicas.” 

O modelo ideológico se contrapõe ao modelo autônomo e se caracteriza pela definição 

das práticas de letramento como sendo plurais, sociais e culturalmente determinadas, ao mesmo 

tempo em que os significados que os usos da escrita assumem para os diversos grupos sociais 

diferem de um para outro, devendo ser considerados os contextos e as instituições em que ela foi 

adquirida. Inexiste também nesse modelo a relação causal entre letramento e progresso, ao 

contrário do autônomo, pois, neste caso, não há um divisor entre os grupos orais (não 

alfabetizados) e letrados (alfabetizados), e sim a pressuposição da existência de interfaces entre 

práticas orais e práticas letradas, sendo investigadas suas características. (Street, 1984, apud 

KLEIMAN, 1995).    

Em entrevista à Revista Língua Escrita, Street (2009) afirma que, passados alguns anos de 

sua definição para esses dois modelos de letramento, os conceitos ainda estão atuais, existindo 
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tão fortemente a ideia do modelo autônomo em nossa sociedade que a definição para o modelo 

ideológico se torna pertinente, porém, ele afirma que esses modelos não são dicotômicos, pois 

  
o modelo autônomo é ele mesmo, sem dúvida, um exemplo clássico de ideologia. 
Isto é dizer que todos os modelos são ideológicos e o modelo autônomo é apenas 
um dos exemplos de modelo ideológico. Assim, os modelos não estão em uma 
situação de oposição absoluta, como se um fosse identificado em detrimento de 
outro. Com essa caracterização, refinamos os termos usados para descrever o 
letramento tal como o encontramos na vida diária (STREET, p. 86). 
 

Sobre os eventos de letramento, citando o trabalho de Heath (1982; 1983), Kleiman 

(1995) analisa o estudo realizado por essa autora sobre o evento de letramento “estorinha antes de 

dormir” aplicado em dois grupos que se utilizam desse evento, porém cada um deles com 

características bem diferentes quando lida com seus significados. No primeiro grupo, considerado 

de alta escolarização, as informações repassadas e solicitadas à criança quando da leitura das 

estorinhas são muito mais ricas e estimulantes para a sua futura aprendizagem na escola, por 

exemplo, enquanto que, para o grupo de baixa escolarização, a criança recebe menos estímulos 

para a sua participação na estorinha, havendo momentos em que ela apenas ouve e não é 

encorajada a participar da estória, como se dá constantemente no primeiro grupo.  

Percebemos, então, pela rápida análise acima descrita, que um evento de letramento é 

mais significativo ou menos significativo para determinado grupo social dependendo das 

“interações” que se dão entre os diversos “participantes” envolvidos no evento.   

Em seu artigo intitulado “Projetos: uma prática de letramento no cotidiano do professor de 

língua materna”, Oliveira (2008) apresenta um quadro com os quatro elementos básicos de 

eventos e práticas de letramento retirado da obra de Barton, Hamilton e Ivanic, de 2000, no qual 

o reproduzimos a seguir, acreditando na sua relevância para enriquecer a temática que ora 

apresentamos:  
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QUADRO 1 – ELEMENTOS BÁSICOS DE EVENTOS E PRÁTICAS DE LETRAMENTO 

 

Elementos visíveis nos eventos de 
letramento 

Constituintes não visíveis das práticas de letramento 

Participantes: pessoas que podem ser 
vistas interagindo com textos escritos. 

Participantes ocultos: outras pessoas ou grupos de pessoas 
envolvidas em relações sociais de produção, interpretação, 
circulação e, de um modo particular, na regulação de textos 
escritos. 

Ambientes: circunstâncias físicas 
imediatas nas quais a interação se dá. 

Domínio: o domínio de práticas dentro das quais o evento 
acontece, considerando seu sentido e propósito sociais.  
 

Artefatos: ferramentas materiais e 
acessórios envolvidos na interação 
(incluindo os textos). 

Recursos: todos os outros recursos trazidos para a prática de 
letramento, incluindo valores não materiais, compreensões, modos 
de pensar, sentimentos, habilidades e conhecimentos. 

Atividades: as ações realizadas pelos 
participantes no evento de letramento. 

Rotinas: rotinas estruturadas e trajetos que facilitam ou regulam 
ações; regras de apropriação e elegibilidade – quem pode ou não 
pode engajar-se em atividades particulares. 

 

A partir da definição acima, concluímos que o concurso público é um evento de 

letramento por ele apresentar todos os elementos constitutivos da definição desses autores, a 

saber: a) os participantes: os professores que receberão as provas e responderão a elas;  

b) o ambiente: podemos dizer que é o local em que as provas serão realizadas: quase 

sempre em salas de aula de escolas ou faculdades;   

c) os artefatos: as provas e demais textos escritos envolvidos nesse evento (editais, 

gabaritos, formulário para recursos, etc.);  

d) as atividades: todo concurso se organiza em etapas a serem cumpridas, iniciando com  

a publicação do edital de abertura do concurso, em que são expressas as condições para efetivar 

as inscrições, dentre outros esclarecimentos; a realização mesmo da inscrição pelo candidato; a 

homologação das inscrições; a realização das provas; a publicação do gabarito das provas; a 

interposição de recurso ao gabarito divulgado; a resposta aos recursos interpostos; a divulgação e 

homologação do resultado; a nomeação dos candidatos aprovados; a realização de exames 

médicos para o ingresso no serviço público; e finalmente a posse no cargo, efetivando-se assim, o 

ingresso do candidato ao serviço público. 

Em sua dissertação de mestrado, Descardeci (1992) afirma ser o concurso público um 

evento de letramento por ele ser mediado pela escrita e pela interação entre o empregador e os 

candidatos que preencherão os cargos, revestindo-se assim de todo um aparato de utilização de 

textos escritos, de maneira ritual, em que os papéis dos participantes estão bem definidos. Borges 

da Silva (2008) também afirma que o evento de letramento concurso público se combina com 
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várias práticas de letramento, a saber, as exigências feitas para: 1) o desenvolvimento da função 

que o servidor irá desempenhar (curso de treinamento para gestor, etc.); 2) as práticas de 

recrutamento e seleção (as provas do concurso); e 3) as práticas de treinamento e formação 

(aprovado no concurso, o professor teria um curso de treinamento ou formação para atuar em sala 

de aula, por exemplo).  

Barton e Hamilton já em 1998 afirmavam que o letramento deve ser estudado em sua 

dimensão contextual, na perspectiva situada (apud BORGES DA SILVA, 2008) e Kleiman 

(2001) afirma que o letramento situado se refere às práticas que envolvem a escrita que realmente 

são necessárias ao professor em sua prática profissional e em seu local de trabalho.  

Assim, em trabalho intitulado Letramento e Formação do Professor: quais as práticas e 

exigências no local de trabalho?, Kleiman (2001), com base na sua noção de letramento situado, 

propõe uma discussão acerca das práticas de letramento dos professores, tomando como 

referência as práticas de leitura e escrita para o trabalho e no local de trabalho de professoras 

alfabetizadoras de adultos e chega à conclusão de que é necessário redefinir os programas de 

formação dos professores, baseando-os na análise das práticas de letramento no local de trabalho, 

levando-se em consideração as exigências de comunicação em sala de aula e que a integração dos 

professores nas práticas das instituições de prestígio, as universidades, por exemplo, está 

diretamente relacionada à familiaridade que esse professor tem com as diversas outras práticas 

das mais diversas instituições, dentre outras considerações, sendo essas as que nos interessam 

relatar.  

Citando trabalho de Descardeci (1997)23, Kleiman e Borges da Silva (2008) afirmam que 

há várias práticas de letramento situado envolvidas num mesmo emprego, ou seja, num trabalho, 

numa atividade remunerada, dependendo da perspectiva que se quer analisar: se as exigências 

efetivas para o desenvolvimento da função; se as práticas de recrutamento e seleção; se as 

práticas de treinamento e formação, concluindo que o contexto da situação determina os sentidos 

dos textos produzidos nessas práticas, bem como o modo como as capacidades e os recursos são 

mobilizados pelas pessoas envolvidas.   

O letramento para o local de trabalho de professores de Língua Portuguesa, por exemplo, 

exige desses profissionais familiaridade com práticas de letramento de diversas instituições com 

as quais eles se relacionam ao longo de sua formação, sejam as práticas da instituição acadêmica 
                                                 
23 DESCARDECI, M. A. A. S. Resources of communication: a study of literacy demands in a Brazilian workplace. 1997. Tese de Doutorado – 
University of London, London, 1997.  
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onde cursaram a graduação, com as exigências referentes ao conhecimento, funcionamento, uso e 

produção de textos científicos e literários; sejam as práticas das secretarias de educação que os 

contratam, com as exigências de conhecimentos advindos de textos normativos e legislativos, 

além dos acadêmicos; sejam as práticas das escolas em que os professores atuam efetivamente, 

demandando conhecimentos dos gêneros que circulam na escola, dentro e fora da sala de aula; até 

mesmo as práticas das instituições sindicais, decorrentes da entrada de uma pessoa no mundo do 

trabalho (KLEIMAN; BORGES DA SILVA, 2008).  

Em artigo publicado sobre as habilidades e conhecimentos sobre língua e sobre o ensino 

da língua portuguesa presentes em provas de concurso público para professor de Língua  

Portuguesa de um município do Estado de Minas Gerais, no ano de 2005, Borges da Silva (2008) 

afirma que “a análise de questões de concurso público para professor, com a noção de letramento 

situado, ou seja, letramento para o trabalho, é essencial/fundamental, pois estão sendo focadas as 

práticas de letramento (a realização de provas de concurso público com suas leituras e escritas) de 

uma categoria profissional específica” (BORGES DA SILVA, 2008, p. 232).  

Nesse trabalho, a autora constatou, por exemplo, dentre outras considerações, que havia 

incoerência entre os conhecimentos solicitados para o candidato a professor nas duas provas de 

Língua Portuguesa aplicadas no concurso e o que preconizava a instituição empregadora, uma 

vez que esta elegeu a abordagem linguística para o ensino da Língua Portuguesa nos programas 

do concurso, mas, nas provas, ela privilegiou questões de caráter gramatical e 

descontextualizadas da prática de ensino do professor em sala de aula, demonstrando com esse 

trabalho a relevância de se analisar questões de provas de concursos públicos para professor e 

todo o conhecimento que delas emana, como forma da academia contribuir para a tomada de 

decisões referentes ao que se deve exigir de candidatos a professor, seja de Língua Portuguesa ou 

de qualquer outra disciplina, visando à melhoria da qualidade do ensino em nossas escolas.  
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2 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 

Este capítulo tem por objetivo discutir como a formação do professor de Língua Portuguesa 

se deu na sociedade brasileira, desde os tempos da colônia até os dias atuais, trazendo em breves 

considerações a discussão sobre o ensino, o surgimento e a formação do professor de Língua 

Portuguesa; a formação desse professor nos primeiros cursos de Letras daqui do Brasil e, por fim, 

os saberes docentes abordados nos cursos de formação para professor e, dentre este, o de Língua 

Portuguesa.  

Para isso, dialogamos com vários autores, sem ter a intenção de privilegiar o enfoque dado 

por qualquer um deles às diversas temáticas aqui tratadas, e sim desejando apresentar um capítulo 

rico em informações que ensejem uma reflexão sobre a formação do professor de LÍNGUA  

PORTUGUESA e que sirvam de complemento à base teórica deste trabalho, o qual se iniciou no 

capítulo anterior, quando tratamos das questões referentes a concursos públicos, dando-lhe 

sustentação para conduzirmos nossa análise e chegarmos às nossas considerações finais. 

 

2.1 A Disciplina, o Ensino e o Professor de Língua Portuguesa  

 

Situando brevemente a educação do Brasil Colonial até a Reforma Pombalina, em meados 

do século XVIII, o que implica falar sobre o ensino da Língua Portuguesa, Castanho (2004) 

afirma que essa educação se deu basicamente através da alfabetização, inicialmente nas casas-

grandes, ministrada por padres jesuítas da Companhia de Jesus e, posteriormente, nos colégios 

jesuítas. Os cursos superiores eram realizados nas universidades europeias, principalmente na 

Universidade de Coimbra, ou parcialmente nos seminários existentes no Brasil dessa época. 

Através do Alvará de 28 de junho de 1759, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do 

Brasil-Colônia e promoveu a já citada Reforma Pombalina, instituindo, dentre outras medidas, o 

ensino oficial do Português no Brasil e em Portugal.  

A implantação desse ensino, porém, não surtiu efeitos imediatos, segundo ainda Castanho 

(2004), pois, mesmo com a criação do cargo estatal de Diretor de Estudos, para centralizar e 

fiscalizar esse ensino, só em 1772 é que as aulas foram restabelecidas regularmente, agora sob a 

organização do Estado, através dos estudos elementares, uma espécie de alfabetização, e 
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humanidades, de maior exigência, que compreendiam o estudo da Gramática, do Latim e do 

Grego. 

Em seu texto “Que professor de português queremos formar?”, Soares (2001) nos aponta 

um pouco da história da disciplina Português e também traça um perfil do professor de Português 

do século XVIII ao professor do início do século XX. Assim, ela afirma que o ensino do 

Português a partir da Reforma Pombalina seguiu a tradição do ensino do Latim, definindo-se e 

realizando-se como ensino da gramática do Português, ao lado da Retórica e da Poética, situação 

essa que se manteve até o final do século XIX. 

Em 1837, ano da criação do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, o qual se tornou escola- 

modelo e padrão para o ensino secundário no Brasil da época, o estudo do Português foi incluído 

no currículo sob a forma das disciplinas Retórica e Poética, esta última abrangendo também a 

Literatura e, no ano seguinte, o regulamento do Colégio determinou a chamada “Gramática 

Nacional” como seu objeto de estudo. Assim, Gramática, Retórica e Poética foram as disciplinas 

que compuseram o ensino do Português no Brasil até o fim do Império.  

Em meados do século XIX, em 1871, o conteúdo gramatical ministrado nas escolas 

recebeu a denominação de “Português”, nascendo, dessa forma, a disciplina Português, que, 

posteriormente, no século XX, através da Lei nº 5.692/71 – LDB, passou a se chamar 

“Comunicação e Expressão”, para o Primeiro Grau, e “Comunicação em Língua Portuguesa”, 

para o Segundo Grau. Porém, mais tarde, na década de 1980 desse século, a denominação 

“Português” é recuperada e vigora até o momento, podendo também ser chamada de Língua 

Portuguesa, (SOARES, 2001). 

 O surgimento da disciplina Português no século XIX, não significou, porém, a mudança 

no objeto e no objetivo de seu estudo: este continuou a seguir a tradição da Gramática, da 

Retórica e da Poética até os anos 40 do século XX, baseado na tradição do ensino da “norma-

padrão culta da língua”24, variante que a sociedade prestigiava e que a escola legitimava como 

certa e queria ver ensinada, tendo como suporte didático a gramática e as antologias.  

As gramáticas não tinham caráter didático algum, pois se apresentavam sem comentários 

pedagógicos ou explicativos, servindo apenas de exposição para as regras gramaticais. As 

antologias, por sua vez, também só apresentavam trechos de autores consagrados, sem 

comentários ou explicações, sem exercícios ou questionários.  
                                                 
24 Termo adotado por Soares (2001, p. 150). 
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Foi dessa maneira, enfim, que o ensino da disciplina Português se firmou no Brasil do 

século XVIII aos 50 do século XX: o ensino do certo e do errado, da substituição do falar 

espontâneo pelo das regras, com o auxílio de “compêndios estanques”, as gramáticas da época, 

com apresentação de falhas, inclusive, como o excesso de terminologias, tendência para o estudo 

da lógica da língua, estudo da frase e não do texto e orientações para a análise pela análise 

(SUASSUNA, 1995). 

Quanto aos professores de Português desse período, quem eram eles? Quem era esse 

profissional que atuava nas salas de aula dessa época? Ainda segundo Soares (2001), o cargo de 

professor de Português foi criado em 1871, através de um Decreto Imperial, e eles eram 

intelectuais autodidatas no estudo do Português e de sua Literatura que, paralelamente à atividade 

de ensino, desenvolviam outras profissões liberais, a exemplo de médicos, engenheiros, 

advogados e, normalmente, também funcionários públicos. Eram os chamados atuais 

“professores leigos”, por não possuírem a formação acadêmica para a docência, justificando-se 

essa lacuna em sua formação pelo fato de que as instituições de ensino formadoras de professores 

só foram criadas aqui no Brasil nos anos 30 do século XX (FIORIN, 2006).  

A esse professor-intelectual cabia o trabalho de expor e explicar as regras gramaticais; de 

analisar e tecer comentários sobre os textos lidos e de apresentar exercícios para os alunos. 

Assim, o estudo do Português manteve-se com essas características até os anos de 1950, ou seja: 

o ensino da norma-padrão da língua por professores-intelectuais para alunos oriundos das classes 

mais abastadas da sociedade (à época, os únicos a terem acesso à escola). 

A partir da década de 1950, porém, duas grandes modificações ocorreram nas condições 

de ensino e aprendizagem do Português: o alunado passou a ser constituído de filhos de 

trabalhadores das classes populares, uma vez que aconteceu a chamada “democratização da 

escola”, e, por outro lado, devido à demanda pela escolarização, duplicando, nos anos 60, o 

número de alunos do ensino “primário” – séries iniciais do atual Ensino Fundamental – e quase 

triplicando no Ensino Médio, ainda segundo Soares (2001), foi necessário admitir mais 

professores para lecionar nas escolas. Essa admissão aconteceu com baixa seletividade, uma vez 

que os antigos professores-intelectuais não se interessavam mais pela sala de aula e os candidatos 

a professor passaram a ser também, assim como os alunos, oriundos de grupos sociais menos 

favorecidos, com pouca prática de leitura e escrita. 
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Essa mudança no perfil do professor de Português se refletiu nos manuais didáticos que 

substituíram as antigas gramáticas e antologias: agora eram aplicados nas escolas livros didáticos 

contendo questões gramaticais e textos para leitura, incluindo exercícios de vocabulário, de 

interpretação, de redação e de gramática, situação  que foi muito significativa para o papel que o 

professor iria desempenhar na sala de aula a partir de então, deslocando a tarefa antes destinada a 

eles, por sua importância e capacidade, para o autor do livro didático.  

Essa “simplificação” do trabalho do professor é consequência, segundo Soares (2001), da 

depreciação do trabalho docente que ocorreu nessa época: mais professor no mercado de 

trabalho, menos seletividade, rebaixamento salarial e precárias condições de trabalho. Com isso, 

buscaram-se alternativas para facilitar o trabalho desse professor na sala de aula e uma delas foi 

transferir para o autor do livro didático a tarefa de preparar aulas e exercícios. Essa 

desvalorização, ou “crise” da profissão docente persiste até o momento, e, conforme, Nóvoa 

(1999, p. 22), “não se vislumbram perspectivas de superação a curto prazo”.  

Por outro lado, os professores das recém-criadas Faculdades de Filosofia, Ciências e 

Letras, responsáveis pela formação de professores no Brasil até o ano de 1968, conforme nos diz 

Mello (2000), eram especialistas que, por terem se formado em outras condições sociais e 

educacionais, desconheciam a nova realidade de letramento de seus alunos (os futuros 

professores de Português), como também desconheciam a nova realidade das escolas (com suas 

condições precárias de funcionamento) e de seu alunado (oriundo da classe operária).  

Assim, com o novo cenário presente nas escolas do nosso país a partir dos anos 50 do 

século passado, é que o ensino público perdeu o prestígio de antes e também o processo de 

ensino-aprendizagem do Português mostrou-se precário, considerando que, a despeito dessas 

mudanças que ocorreram no perfil da escola, do alunado e dos professores, o ensino do Português 

continuou a ser focado nas regras gramaticais, no ensino dissociado da realidade da maioria dos 

alunos que passaram a frequentar a escola pública no Brasil desde essa época.  

 

2.2 Os Cursos de Letras no Brasil  

 

Fiorin (2006) afirma que embora houvesse reivindicações anteriores aos anos de 1930 

para a existência de uma formação superior em línguas e literaturas, chegando mesmo a ter sido 

criada uma Instituição de Ensino Superior em 1908, a Faculdade de Filosofia São Bento, no 
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mosteiro de São Bento, em São Paulo, e outra iniciativa com a criação de uma instituição livre 

denominada Faculdade Paulista de Letras e Filosofia, que funcionou na cidade de São Paulo por 

apenas quatro anos, de 1931 a 1934, os primeiros cursos de Letras no Brasil surgiram nos anos 30 

do século passado: o primeiro, em 1934, na Universidade de São Paulo; em 1935, na 

Universidade do Distrito Federal; em 1939, na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade 

do Brasil e na Universidade de Minas Gerais. A criação dessas Faculdades de Filosofia ocorreu 

ao mesmo tempo em que surgiram as primeiras universidades brasileiras também na década de 30 

do século XX. 

Conforme ainda Fiorin (2006), o primeiro curso de Letras do país, o da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, foi organizado em dois: o primeiro, 

Letras Clássicas, e o segundo, Português e Letras Estrangeiras.  No currículo do primeiro curso 

havia as disciplinas de Filologia Grega e Latina; Filologia Portuguesa; Literatura Luso-Brasileira; 

Literatura Grega e Literatura Latina. O segundo curso apresentava a seguinte estrutura curricular: 

Língua e Literatura Francesa e Língua e Literatura Italiana. Só em 1940 começaram a funcionar 

as cadeiras de Língua e Literatura Espanhola, Língua e Literatura Inglesa e Língua e Literatura 

Alemã, ou seja, ao longo dos anos, o curso foi ampliando sua estrutura, chegando a oferecer 

cinco línguas estrangeiras e suas respectivas literaturas, da mesma forma que os demais cursos de 

Letras existentes na época.  

A partir dos anos 60 do século XX, por uma resolução do Conselho Federal de Educação 

(CFE) de 1961, a Linguística foi incluída nos cursos de Letras, verificando-se, assim, um início 

de mudança em seus currículos, com a introdução dos estudos linguísticos, integrando-se, 

posteriormente, a esses estudos na década de 1980 a Sociolinguística, a Linguística Aplicada, a 

Psicolinguística, a Linguística Textual, a Pragmática e a Análise do Discurso.  

Dessa forma, só a partir dos anos de 1990 é que as escolas do ensino básico passaram a 

ver um pouco a aplicação dessas teorias ao ensino do Português nas aulas ministradas pelos 

professores, já formados, portanto, sob essa orientação, como consequência dos novos 

ensinamentos trazidos pela Linguística, conforme Marinho (2001) apontou em seu trabalho.  

A organização curricular desses primeiros cursos de Letras se manteve até o ano de 1962 

quando, por ocasião da assinatura do Parecer nº 283/62, de 19 de outubro de 1962, do CFE, 

reorganizaram-se os cursos de Letras até então existentes, por acreditar-se que os currículos 

desses cursos estavam densos, com o ensino de várias línguas estrangeiras e suas respectivas 
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literaturas, havendo questionamentos sobre a qualidade do ensino ministrado nos mesmos 

(PAIVA, 2005).  

Um curso superior de Letras Clássicas, por exemplo, o da USP, compunha-se da história 

da língua e de sua literatura. Dessa forma, durante muito tempo, os estudos linguísticos nas 

Letras Clássicas destinavam-se a estudar a fonética, a morfologia, a sintaxe e a lexicologia 

históricas (FIORIN, 2006). Assim, o novo currículo organizado pelo Parecer do CFE previa 

apenas uma língua estrangeira para a formação na modalidade de licenciatura dupla (Licenciatura 

em Língua Portuguesa e Língua Estrangeira) e a licenciatura única só era permitida para a Língua 

Portuguesa. Em 1966, acatando solicitação da USP, que previa a implantação de uma terceira 

modalidade de formação, a licenciatura em língua estrangeira e sua literatura, o CFE confirmou a 

criação dessa nova modalidade para os cursos de Letras, estendendo-a, inclusive, para o restante 

do país (PAIVA, 2005). 

Em relação à formação pedagógica nos cursos de Letras, Paiva (2005) afirma que existiu 

uma lacuna nos currículos quanto a esses conteúdos, que perdurou até a assinatura da Resolução 

nº 9, de 10 de outubro de 1969, também do CFE, que determinou a inclusão das “matérias 

pedagógicas” de Psicologia da Educação, Didática e Estrutura e Funcionamento de Ensino de 2º 

Grau, com a obrigatoriedade também da Prática de Ensino das disciplinas da habilitação do curso 

de Letras (Língua Portuguesa e Língua Estrangeira), cujos estágios deveriam ser realizados, 

preferencialmente, em escolas da comunidade.  

Como toda mudança gera conflitos, ainda segundo Paiva (2005), a despeito do que exigia 

a Resolução CFE nº 9/1969 para a prática de ensino, eram poucas as instituições que se 

preocupavam com essa formação pedagógica, e os estágios supervisionados das línguas 

portuguesa ou estrangeira ficavam a cargo de professores de Pedagogia, sem formação específica 

para a tarefa. Isso gerou sérias discussões entre os recém-criados departamentos de Letras e de 

Educação nas universidades, principalmente em relação à língua estrangeira, pois, enquanto uns 

defendiam a formação do professor de línguas para desenvolver a competência comunicativa do 

aluno em contextos de ensino diversos – em escolas públicas e privadas, em cursos de línguas e 

até mesmo em aulas particulares - outros defendiam a formação desse professor para o ensino de 

leitura de textos em escolas públicas.  

Professores de departamentos de Letras de algumas universidades públicas se negaram a 

participar da formação pedagógica do graduando em Letras, alegando que isso era competência 
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das faculdades de Pedagogia. Ou seja, aconteceu o que Borba (1994) chamou de “distanciamento 

acadêmico”, tendo sido vivenciado também nesse período, e talvez até o momento, o 

distanciamento físico entre as faculdades de educação (os Centros) e as faculdades de conteúdo 

específico (os Institutos), aspecto também relevante para a formação do futuro professor, 

considerando a profusão de conhecimentos e discussões que geraria a integração desses espaços.   

Esse novo currículo para os cursos de Letras, a partir da inclusão das disciplinas 

pedagógicas, perdurou por mais de 30 anos e só sofreu modificações com o advento das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Letras (DCN/Letras), em 2002, que 

orientaram os currículos para a criação de atividades acadêmicas que integralizassem o curso, 

muito mais abrangentes do que as disciplinas simplesmente (PAIVA, 2005). 

No momento atual, iniciativas como a da Universidade Federal de Pernambuco mostram a 

disposição de algumas instituições em modificar o ensino nas licenciaturas, a exemplo, neste 

caso, da Resolução nº 12/2008,25 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão que, 

considerando as DCN/Formação de Professores para a Educação Básica e resoluções do 

Conselho Nacional de Educação, estabeleceu as diretrizes para as reformas curriculares dos 

cursos de licenciatura dessa Universidade, determinando em seu artigo 8º que o início do 

processo formativo do licenciando se dará ao longo de todo o curso, através do Bloco da “Prática 

como Componente Curricular”, integrado pelas disciplinas pedagógicas Metodologia do Ensino, 

Avaliação da Aprendizagem e Didática, bem como com o Estágio Curricular Supervisionado, que 

deverá ser realizado pelo graduando a partir do início da segunda metade do curso, com carga 

horária total de 400 horas.   

Com isso, pretendeu-se flexibilizar e integrar mais rapidamente os conhecimentos 

pedagógicos aos específicos dos currículos dos cursos de licenciatura, fazendo com que o 

licenciando tivesse contato com as questões pedagógicas ao longo do curso, e não só ao final 

dele, como acontecia antigamente, de acordo com o modelo de formação “3 mais 1”, que 

consistia em um curso de licenciatura de 4 anos, sendo 3 deles dedicados ao estudo dos 

conhecimentos específicos e 01 dedicado aos conhecimentos pedagógicos, no caso, Didática, 

conforme encontramos em Tanuri (2000). 

 

  

                                                 
25 Disponível em: <http://www.ufpe.br/proacad>. Acesso em: 25 fev. 2010. 
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2.3 Os Novos Paradigmas de Ensino da Língua Portuguesa  

 

No bojo das transformações ocorridas nos cursos de Letras a partir da década de 1960, 

conforme afirmação de Soares (1997, p. XI): “...só nos anos 80 que os efeitos de seu ensino e da 

pesquisa linguística sobre a Língua Portuguesa começam a manifestar-se no ensino de 

Português”, podemos discutir a partir de agora se a formação inicial do professor de Língua 

Portuguesa está se dando sob o domínio dos novos paradigmas de ensino da Língua Portuguesa 

surgidos nas últimas décadas do século passado. 

  Pacheco (2005, p. 30) afirma que “enquanto expressão de um projecto de escolarização, o 

conceito de currículo tem sofrido, ao longo dos tempos, uma erosão natural que o tem 

transportado desde uma concepção restrita de plano de instrução até uma concepção aberta de 

projecto de formação, no contexto de uma dada organização”. Dessa forma, com o aparecimento 

da Linguística a partir do início do século XX, sua inclusão nos nossos cursos de Letras na 

década de 1960 e o pleno desenvolvimento de suas diversas áreas (Sociolinguística, Linguística 

Aplicada, Psicolinguística, Linguística Textual, Pragmática, Análise do Discurso) na década de 

80 do século passado, o ensino nos cursos de Letras passou por algumas mudanças, não se 

exigindo mais do graduando o conhecimento de regras gramaticais sob o rigor das épocas 

passadas e sim uma reflexão sobre o funcionamento e os fenômenos da língua e o papel que ela 

exerce em nossa sociedade.  

Assim, a língua deixou de ser concebida como representação do pensamento, vista na 

perspectiva da gramática tradicional, e passou a ser vista como interação entre interlocutores 

(TRAVAGLIA, 2006), materializada através de gêneros textuais em circulação na sociedade, a 

exemplo do que orientavam os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa 

(PCN/Língua Portuguesa), de 1997, propostos para a Educação Básica como um referencial de 

ensino de língua materna pautado na interação linguística, cuja abordagem procurava contribuir 

para a formação de sujeitos capazes de se relacionarem com as mais diversas situações de uso e 

de reflexão sobre a leitura e a escrita (BRASIL, 1997). 

Segundo Marinho (2001), os PCN incorporaram vozes, sugestões e até práticas 

pedagógicas de grupo de professores de Língua Portuguesa, e, talvez, por isso, do ponto de vista 

de um ideário pedagógico, eles tenham se transformado num discurso hegemônico em relação ao 

ensino da Língua Portuguesa, mesmo acreditando, também, que os PCN não representaram todo 
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o universo discursivo de mudança e inovação que foi “gestado” nas universidades, espaços de 

formação de professores e movimentos sociais, e sim parte dele.   

Mesmo que as primeiras mudanças no ensino da Língua Portuguesa tenham sido 

percebidas nos anos de 1980, devido à introdução dos estudos linguísticos nos currículos dos 

cursos de Letras na década de 1960 (SOARES, 1997) e que os PCN/LÍNGUA  PORTUGUESA 

tenham se tornado um discurso hegemônico nos espaços de formação de professores de nossa 

língua, conforme registrado por Marinho (2001), essas mudanças não se processaram de forma 

uniforme ou homogênea nos espaços de formação de professores e nem nas escolas, como 

evidenciam alguns estudos que serão tratados a seguir.   

Moura Neves26 apontou em estudo de Barros, Costa e Santos (2003) que as modificações 

ocorridas nos currículos dos cursos de Letras pouco interferiram na prática pedagógica do 

professor já formado na perspectiva mais moderna de língua, ou seja, com a interveniência dos 

estudos linguísticos, seja porque ele não sabe aplicar em sala de aula os ensinamentos recebidos, 

seja porque ele se rende às demandas escolares pelo ensino tradicional da língua, requeridas pelos 

próprios alunos, acostumados aos livros didáticos antigos, com grande quantidade de exercícios 

estruturadores baseados na norma-padrão da língua.   

Por outro lado, o professor encontra nas escolas uma cultura que legitima a norma de 

prestígio e requer essa proposta de ensino nas aulas de Língua Portuguesa, que o leva a 

desconsiderar a diversidade linguística presente em sua sala de aula que, conforme Soares (2001), 

a partir da década de 1950 passou a fazer parte das escolas de nosso país.  

Em um outro estudo realizado por Benevides (2006), em que foi analisada a experiência 

de leitura reflexiva em grupos de graduandos em Letras da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, essa autora concluiu que, ao relatarem suas experiências de leitura de obras 

literárias durante o curso de Letras como sendo “muito prazerosas”, os alunos as realizavam, 

porém, sem reflexão sobre o que essas obras trariam de importante para a sua formação como 

futuro professor de Literatura ou de Língua Portuguesa. Ocorria a leitura de fruição, 

simplesmente, sem repercussão na profissionalização desse futuro professor. 

                                                 
26 Referência feita pela Professora Doutora Maria Helena Moura Neves, em Mesa Redonda, por ocasião da XVIII Jornada de Estudos 
Lingüísticos/GELNE 2000, Salvador –BA. In: BARROS, M.E.; COSTA, C. DO N.; SANTOS, M. DE O. O professor de língua materna e as 
imagens de si. XIV CISO – Encontro de Ciências Sociais do Norte e Nordeste, Recife: 2009. Disponível em: <http://www.xivciso.com.br>. 
Acesso em: 25 fev. 2010. 
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Outra conclusão não menos perturbadora a que essa autora chegou, é que, à exceção das 

disciplinas que trabalhavam efetivamente com o conteúdo “leitura”, a exemplo das diversas 

literaturas que compõem o currículo de um curso de Letras, a leitura reflexiva, segundo ela 

mesma definiu como “aquela de apropriação dos conhecimentos necessários para a construção de 

um saber epistemologicamente mais complexo” (BENEVIDES, 2006, p. 8), pouco é realizada.   

Sobre a prática avaliativa de professores de Língua Portuguesa, Marcuschi (2006), ao 

analisar a prática avaliativa de professor da quarta série do Ensino Fundamental sobre o gênero 

textual “redação”, constatou que ele apenas apontava os erros gramaticais cometidos pelo aluno, 

como acentuação gráfica inadequada em algumas palavras, concordância verbal incorreta, uso de 

letra maiúscula no lugar da minúscula, dentre outros, considerando, aparentemente, que a simples 

correção formal da redação seria suficiente para que a aprendizagem da escrita de um texto se 

desse, considerando a perspectiva somativa de avaliação, “que adota a noção de texto como 

produto e de língua como sistema” (MARCUSCHI, 2006, p. 70), ao contrário da avaliação 

formativa, em que “a produção escrita e sua avaliação são entendidas como um processo, no qual 

estão envolvidas diferentes atividades vistas de modo recursivo, interativo e inter-relacionado.” 

(MARCUSCHI, 2006, p. 70).  

Assim, no contexto de mudança de paradigmas, acreditamos que coube ao professor de 

Língua Portuguesa traçar o caminho da reprodução ou não dos conhecimentos recebidos na 

graduação, considerando, especialmente, o espaço institucional em que se deu sua formação 

inicial, mais direcionada ou não ao ensino da Língua Portuguesa sob os novos paradigmas, 

sugerindo, nesse caso, estudos sobre as discussões de como os currículos dos cursos de Letras 

estão organizados e se os mesmos seguem orientações emanadas pelos documentos oficiais do 

Ministério da Educação, a exemplo dos Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino 

Fundamental, 1997 e Ensino Médio, 2000; das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, 2002 e das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os Cursos de Letras, 2002, no sentido de que esses documentos lançaram uma nova perspectiva 

de ensino da Língua Portuguesa em nosso país, coadunados com os estudos mais recentes da 

Linguística, que entende a linguagem como uma ação de interação humana, de interação 

comunicativa pela produção de efeitos de sentido entre os interlocutores, em uma dada situação 

de comunicação e em um contexto sócio-histórico e ideológico definidos (TRAVAGLIA, 2006). 
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2.4 Os Saberes da Formação do Professor de Língua Portuguesa 

 

Para iniciarmos nossa discussão, consideramos importante distinguirmos o conceito de 

“conhecimento” e “saber” que, a despeito de até filósofos não possuírem uma diferenciação clara 

sobre esses termos e de ser comum em trabalhos acadêmicos o uso de um ou outro como 

sinônimos, conforme afirmam Fiorentini, Souza Jr. e Melo (1998), necessário se faz mostrar a 

diferença tênue entre eles.  

A definição de “conhecimento”, segundo ainda esses autores, se aproxima da produção 

científica sistematizada e acumulada pela academia, com regras mais rigorosas de validação, ao 

contrário do “saber”, que é um modo de “conhecer/saber” (p. 312), mais dinâmico, menos 

sistematizado ou rigoroso, e mais articulado à prática, não possuindo normas rígidas formais de 

validação. 

Dessa forma, neste nosso trabalho, utilizaremos os termos conhecimento e saber sem 

grande rigor, respeitando, porém, a utilização que dão os autores de nossa interlocução neste 

capítulo e nos que seguem. 

Conforme Fiorentini, Souza Jr. e Melo (1998) apontam, baseados nas pesquisas de 

Schulman (1986) e Fiorentini (1994), os conhecimentos específicos da área eram o foco na 

formação de professores, nos Estados Unidos no final do século XIX e aqui no Brasil na década 

de 1960, e os conhecimentos pedagógicos ou os relativos à prática docente eram pouco 

valorizados, porém, em que pese a ênfase dada aos conhecimentos específicos, até esses saberes 

eram “parcialmente explorados” nos currículos (p. 313), evidenciando, assim, uma fragmentação 

na formação do professor.  

Esses autores ainda complementam, quando se referem aos conhecimentos de domínio da 

disciplina a ser ensinada: 
De fato, embora os conceitos e idéias fossem estudados sob um determinado 
enfoque epistemológico, as diferentes visões e concepções, acerca da disciplina, 
isto é, as diferentes perspectivas histórico-epistemológicas de organização e 
sistematização das idéias e conceitos, não eram problematizadas nem exploradas 
tanto pela pesquisa acadêmica quanto pelos formadores e selecionadores de 
professores (FIORENTINI; SOUZA JR.; MELO, 1998, p. 313). 

    

No Brasil, durante o período áureo do tecnicismo educacional, a década de 1970, os 

conhecimentos didático-metodológicos passaram a ser explorados nos cursos de formação 

docente, especialmente os aspectos relacionados às tecnologias de ensino, aos métodos e técnicas 
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especiais de ensino, ao planejamento, organização, controle e avaliação do processo ensino-

aprendizagem, em detrimento dos conteúdos específicos que, ainda abordados, perderam 

visibilidade, uma vez que se mostraram-se “acríticos, neutros e dissociados das questões de 

cunho político-pedagógico” (FIORENTINI; SOUZA JR.; MELO, 1998).   

Em recente pesquisa sobre a análise de currículos de cursos de licenciatura em Ciências 

Biológicas, Letras e Matemática, Gatti (2010) destaca que, desde a criação dos primeiros cursos 

de licenciatura em nosso país até o momento, o que se verifica é que a formação do licenciando 

ainda está embasada na ênfase dos conhecimentos específicos, em detrimento dos conhecimentos 

pedagógicos, e de forma dissociada da prática do professor em sala de aula.  

A título de exemplificação, mostraremos um gráfico tomando por base o trabalho de Gatti 

e Nunes (2009), quando foram analisados 32 currículos de cursos de Letras de instituições 

federais, estaduais, municipais e privadas das cinco regiões de nosso país, com o objetivo de 

evidenciar os conhecimentos contemplados nesses cursos. A partir da verificação das ementas de 

1. 207 disciplinas obrigatórias, as autoras chegaram aos números que vêm a seguir, conforme as 

seguintes categorias de análise: a) atividades complementares (atividades integradoras, 

recomendadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais); b) conhecimentos específicos da área 

(conteúdos relativos à Linguística, às Ciências da Linguagem, etc.) c) conhecimentos específicos 

para a docência (conteúdos referentes à Educação Básica, didáticas específicas, metodologias e práticas de 

ensino); d) fundamentos teóricos da educação (que embasam teoricamente o aluno de Letras a partir 

de outras áreas do conhecimento: Antropologia, Estatística, História, Psicologia, Sociologia, entre 

outras, e suas correlatas no campo da Educação); e) modalidades e nível de ensino específicos 

(conteúdos referentes à Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Educação em Contextos 

Não Escolares, etc.); f) outros saberes (que ampliam a formação do professor: temas transversais, 

novas tecnologias, religião etc.); g) pesquisa e TCC (metodologias de pesquisa e a elaboração dos 

trabalhos de conclusão de curso, incluindo sua orientação); e h) sistemas educacionais (disciplinas 

de conhecimento pedagógico, como estrutura e funcionamento do ensino, currículo, gestão 

escolar, ofício docente, etc.), chegando-se ao resultado principal de que, em relação às disciplinas 

obrigatórias, 51,6% delas abrangeram conteúdos referentes aos conhecimentos específicos da 

área e apenas 1,2% referiram-se aos conhecimentos das modalidades e nível de ensino 

específicos, conforme visualizamos melhor no gráfico abaixo:    
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GRÁFICO 1 – PERCENTUAL DOS CONHECIMENTOS ABORDADOS EM 32 CURSOS DE LETRAS 
ANALISADOS27 

 
 

 
 

 

Segundo Gatti (2010), a supremacia dos conhecimentos específicos da área é algo que 

vem se mantendo nos cursos de formação de professores, apesar de alguns avanços na legislação 

para evidenciar a importância da formação pedagógica do professor. Ela nos aponta que: 

 
Mesmo com ajustes parciais em razão das novas diretrizes28, verifica-se nas 
licenciaturas dos professores especialistas a prevalência da histórica ideia de 
oferecimento de formação com foco na área disciplinar específica, com pequeno 
espaço para a formação pedagógica. Adentramos o século XXI em uma condição 
de formação de professores nas áreas disciplinares em que, mesmo com as 
orientações mais integradoras quanto à relação “formação disciplinar/formação 
para a docência”, na prática ainda se verifica a prevalência do modelo consagrado 
no início do século XX para essas licenciaturas (p. 1357).  
  

Na perspectiva de que o professor é um profissional que, acima de tudo, ensina alguma 

coisa a alguém, conforme nos lembra Tardif (2008), acreditamos que as discussões a respeito da 

dicotomia formação pedagógica/formação específica precisam ser repensadas nos espaços de 

formação do professor, ensejando questões que devam ir além dessa divisão de saberes, pois, 

                                                 
27 Gráfico adaptado de Gatti e Nunes (2009, p. 64). 
28 A autora está se referindo às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica e das licenciaturas 
específicas. 
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conforme nos alerta Gatti (2010, p. 1375): “A formação de professores profissionais para a 

educação básica tem que partir de seu campo de prática e agregar a este os conhecimentos 

necessários selecionados como valorosos, em seus fundamentos e com as mediações didáticas 

necessárias, sobretudo por se tratar de formação para o trabalho educacional com crianças e 

adolescentes”, afirmação com a qual concordamos. 
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3 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

3.1 Procedimentos Metodológicos 

 

Pelo caráter social do nosso objeto de estudo, nossa pesquisa será de abordagem 

qualitativa com interface quantitativa, uma vez que também analisaremos dados estatísticos de 

acerto de provas de concurso público, utilizando-se dos procedimentos da Análise de Conteúdo, 

segundo Bardin (1977). 

Conforme essa autora, Analise de Conteúdo é 

  
...um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante 
aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) 
extremamente diversificados. O fator comum destas técnicas múltiplas e 
multiplicadas – desde o cálculo de freqüência que fornece dados cifrados, até a 
extração de estruturas traduzíveis em modelos  - é uma hermenêutica controlada, 
baseada na dedução: a inferência (BARDIN, 1977, p. 9). 
 
 

Considerando também que cruzaremos dados quantitativos de índice de acerto nas 

questões das provas do concurso de novembro/2008, nos utilizaremos também de procedimentos 

de análise da abordagem quantitativa.  

Sobre a discussão a respeito da eficiência ou não de determinados tipos de abordagem, 

especialmente a quantitativa em nosso contexto educacional, concordamos com Bell (2008) 

quando ela afirma que “Há ocasiões em que os pesquisadores qualitativos usam técnicas 

quantitativas e vice-versa. Cada abordagem tem seus pontos fortes e fracos, e cada uma é 

particularmente adequada para um determinado contexto” (BELL, 2008, p. 15), da mesma forma 

que Triviños (1987) afirma que “Toda pesquisa pode ser, ao mesmo tempo, quantitativa e 

qualitativa” (p. 118).  

Nossa pesquisa tem como corpus de análise as provas objetivas dos dois últimos 

concursos públicos promovidos pelo Estado de Pernambuco para professor de Língua 

Portuguesa, realizados em abril e novembro de 2008, abrangendo um total de 100 questões 

objetivas de múltipla escolha, assim distribuídas: 30 questões de Conhecimentos Pedagógicos e 

30 de Conhecimentos Específicos do concurso de abril/2008, e dez questões de Conhecimentos 

Pedagógicos e 30 de Conhecimentos Específicos do concurso de novembro/2008, bem como a 

análise dos índices de desempenho dos candidatos nas provas do concurso de novembro/2008, 
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sendo, portanto, uma pesquisa de natureza documental que, conforme Duffy (2008, p. 109), assim 

define “documento”: 

 
é uma fonte com uma “impressão” humana deixada em um objeto físico, e, 
portanto, não só fontes escritas mas também as não escritas (fotografias, filmes, 
vídeos, eslaides, etc.) são consideradas documentos, sendo as mais comuns na 
pesquisa educacional as fontes impressas ou manuscritas, como ocorre em nosso 
caso.   

 

Salientamos que tivemos acesso às provas e às respectivas portarias que regeram esses 

concursos, a saber, Portaria Conjunta SAD/SEE nº 12, de 30/01/2008 e Portaria Conjunta 

SAD/SEE nº 104, de 11/08/2008, respectivamente dos concursos de abril e novembro/2008, 

através do site do IAUPE/CONUPE, no endereço eletrônico www.upenet.com.br, e os dados 

estatísticos foram solicitados ao IAUPE/CONUPE através de ofício, cuja entrega se efetivou 

meses depois de nossa solicitação.   

Definido, então, nosso objetivo geral, de analisar as provas objetivas dos dois últimos 

concursos públicos promovidos pelo Governo de Pernambuco para professor de Língua 

Portuguesa, realizados em abril e novembro/2008, identificando os conteúdos abordados nas 

provas e a relação deles com os conhecimentos oriundos da formação inicial dos licenciandos de 

Letras apresentados em documentos oficiais, a saber, Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Letras 

(DCN/Letras), Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores para a 

Educação Básica (DCN/ Formação de Professores para a Educação Básica), dentre outros, bem 

como de destacar os formatos das questões de múltipla escolha apresentados nas provas e os 

índices de acertos e erros no desempenho dos candidatos nas provas do concurso de 

novembro/2008, nas questões em que eles apresentaram melhor e pior desempenho, cruzando os 

dados estatísticos com a análise qualitativa. 

Apresentamos a seguir o contexto em que esses dois concursos foram realizados e as 

características das provas, a saber, a de Conhecimentos Pedagógicos e a de Conhecimentos 

Específicos, de ambos os concursos, e logo depois passaremos à análise das questões.     
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3.2 O Contexto de Realização dos Concursos  

 

Em Pernambuco, segundo Espíndola (2009) apurou através de dados veiculados pelas 

assessorias de comunicação e imprensa do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e da 

Secretaria Estadual de Educação (SEE), de 2004 a 2008 houve várias ações judiciais para suprir a 

falta de professores na Rede Estadual de Ensino, culminando com a exigência feita pelo MPPE 

para a realização dos três concursos que acontecerem nesse período, sendo o primeiro realizado 

em janeiro de 2006, o segundo em abril de 2008 e o terceiro em novembro de 2008, com a 

proibição também de o Governo do Estado realizar contratações temporárias, de acordo com 

decisão judicial da 5ª Vara da Fazenda da Capital.  

Assim, segundo Espíndola (2009), em janeiro de 2006 foi dado um prazo de seis meses ao 

Governo do Estado de Pernambuco para que fosse realizado um concurso público para professor 

de diversas disciplinas, ao mesmo tempo em que o Governo ficou proibido de realizar novas 

contratações temporárias, de acordo com decisão judicial da 5ª Vara da Fazenda da Capital. 

Conforme ainda Espíndola (2009), nessa ação movida pelo MPPE, ressaltou-se que o Estado 

de Pernambuco se utilizava de forma abusiva da contratação temporária, tendo salientado o juiz 

dessa ação que “a falta de seleção rigorosa contribui para a calamidade no ensino público, uma 

vez que a forma de contratação não afere a qualificação dos professores”, da mesma forma que a 

Promotoria do MMPE afirmou que “o professor contratado é um subempregado, porque ganha 

menos de um salário mínimo, o que compromete a qualidade do ensino e resulta na 

desvalorização do profissional de educação” (Espíndola, 2009, p. 66). 

Porém, antes de expirado o prazo de 06 (seis) meses, provavelmente porque a Secretaria de 

Educação já articulava a realização de um concurso, em 29 de janeiro de 2006 foi realizado o 

primeiro concurso público motivado pelas ações do MPPE, cujo documento legal que o regeu, a 

Portaria Conjunta SARE/SEDUC n.º 037, de 24/11/2005, autorizou o preenchimento de 4.000 

(quatro mil) vagas para professor e 200 (duzentas) vagas para técnico educacional, sendo 

oferecidas 827 (oitocentas e vinte e sete) vagas para a disciplina de Língua Portuguesa.  

Desse concurso de 2006, porém, nem todos os professores foram nomeados, persistindo a 

figura do professor temporário, cuja quantidade na rede atingiu o quantitativo de 5.994 docentes, 

conforme dados divulgados pela própria Secretaria de Educação (ESPÍNDOLA, 2009), 
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ensejando, dessa forma, a abertura de novo concurso, desta vez, o de abril/2008, cujas provas se 

realizaram no dia 13 de abril de 2008. 

Desta vez foram ofertadas 1.702 vagas, conforme Portaria Conjunta SAD/SEE nº 12, de 

30/01/2008, que regeu esse concurso, sendo 249 vagas destinadas para a disciplina de Língua 

Portuguesa, apresentando o número total de 29.182 candidatos inscritos, sendo desse total 4.921 

concorrentes à disciplina de Língua Portuguesa.   

Em virtude do grande número de professores não aprovados no concurso de abril/2008, 

foi lançado novo edital para a realização de processo seletivo, cujas provas ocorreram em 02 de 

novembro de 2008, com o objetivo de preencher 3.162 vagas, sendo 320 para a disciplina de 

Língua Portuguesa.     

 

3.2.1 As Provas do Concurso de Abril/2008 

 

As provas foram aplicadas no dia 13 de abril de 2008 e constituiu-se de duas etapas: a 

primeira, de Avaliação de Conhecimentos, de caráter eliminatório e classificatório, constituída 

pela Prova Escrita de Múltipla Escolha, sendo 30 questões objetivas de Conhecimentos 

Pedagógicos e 30 de Conhecimentos Específicos, valendo 1,33 ponto cada questão, e pela Prova 

Dissertativa, valendo 20 pontos, em que o candidato deveria escrever um texto versando sobre 

algum tema proposto relacionado à educação e que só seria avaliado no caso do candidato não ter 

sido eliminado na Prova Escrita de Múltipla Escolha, ou seja, teria que alcançar no mínimo 60% 

de acertos em cada componente dessa Prova, a saber, as questões de Conhecimentos Pedagógicos 

e as de Conhecimentos Específicos.  

A segunda etapa, constituída pela Prova de Títulos, valendo até 100 pontos, de caráter 

apenas classificatório para os candidatos que foram aprovados na Avaliação de Conhecimentos, 

sendo considerados os títulos de doutor (100 pontos), mestre (90 pontos) ou especialista (80 

pontos), conforme Portaria Conjunta SAD/SEE nº 12, de 30/01/2008, que regeu o concurso. 

No momento de realização desta prova, o candidato recebeu um caderno de provas 

contendo as 60 questões, sendo assim distribuídas: questões de 01 a 30 referentes aos 

Conhecimentos Pedagógicos e questões de 31 a 40 referentes aos Conhecimentos Específicos, e, 

por último, uma folha com o enunciado da Prova Dissertativa, o qual também serviria de 

rascunho para o texto a ser escrito.  
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No quadro 2 visualizamos os itens dos conteúdos programáticos das provas de 

Conhecimentos Pedagógicos e Conhecimentos Específicos retirados exatamente como foram 

publicados no Anexo Único da Portaria Conjunta SAD/SEE nº 12, de 30/01/2008, sendo 13 itens 

para os Conhecimentos Pedagógicos e 05 (cinco) para os Conhecimentos Específicos, conforme 

podemos conferir abaixo:  
 

QUADRO 2 – PROGRAMAS DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NO CONCURSO DE ABRIL/2008 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
 
1. Fundamentos da Educação; 
2. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas;  
3. Relações socioeconômicas e político-culturais da educação;  
4. Educação e Direitos Humanos, Democracia e Cidadania;  
5. A função social da escola; Inclusão educacional e respeito à 
diversidade;  
6. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica;  
7. Didática e organização do ensino;  
8. Saberes Escolares, processos metodológicos e avaliação da 
aprendizagem;  
9. Novas Tecnologias da Informação e Comunicação e sua 
contribuição para a prática pedagógica;  
10. Projeto Político-Pedagógico da escola e o compromisso 
com a qualidade social do ensino;  
11. Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Base da Educação 
Nacional; Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente;  
12. Lei nº 10.639/2003 - Historia e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana;  
13. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos/2007. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
1. Concepções de língua-linguagem como discurso e 
processo de interação: conceitos básicos de dialogismo, 
polifonia, discurso, enunciado, enunciação, texto, gêneros 
discursivos;  
2. Oralidade: concepção, gêneros orais, oralidade e ensino 
de língua, particularidades do texto oral;  
3. Leitura: concepção, gêneros, papel do leitor, diferentes 
objetivos da leitura, formação do leitor crítico, 
intertextualidade, inferências, literatura e ensino, análise da 
natureza estética do texto literário;  
4. Escrita: produção de texto na escola, papel do 
interlocutor, contexto de produção, gêneros da escrita, 
fatores lingüísticos e discursivos da escrita, o trabalho da 
análise e revisão de reescrita de textos;  
5. Análise Lingüística: o texto (oral e escrito) como 
unidade privilegiada na análise-reflexão da língua(gem), os 
efeitos do sentido provocados pelos elementos lingüísticos, 
a norma padrão e as outras variedades lingüísticas. 
 
 

 

 

3.2.2 As Provas do Concurso de Novembro/2008 

 

Da mesma forma como aconteceu na seleção de abril, este concurso foi realizado em duas 

etapas: a primeira, constituída pela Avaliação de Conhecimentos, de caráter eliminatório e 

classificatório, através da Prova Escrita de Múltipla Escolha, com dez questões de 

Conhecimentos Pedagógicos e 30 de Conhecimentos Específicos, cada questão valendo 1,66 

ponto, e pela Prova Dissertativa, valendo 33,20 pontos, em que o candidato deveria escrever um 

texto versando sobre algum tema de educação proposto; a segunda etapa, de caráter apenas 

classificatório, constitui-se pela Prova de Títulos, valendo até 100 pontos, para os candidatos que 

foram aprovados na Avaliação de Conhecimentos, sendo considerados os títulos de doutor (100 
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pontos), mestre (90 pontos) ou especialista (80 pontos), conforme previa a Portaria Conjunta 

SAD/SEE nº 104, de 11/08/2008, que regeu o concurso.  

  No momento de realização da prova, o candidato recebeu um caderno de provas 

contendo as 40 questões da Prova Escrita de Múltipla Escolha, sendo assim distribuídas: questões 

de 01 a 10 referentes aos Conhecimentos Pedagógicos e questões de 11 a 40 referentes aos 

Conhecimentos Específicos, e, por último, uma folha com o enunciado da Prova Dissertativa, o 

qual também serviria de rascunho para o texto a ser escrito.  

Da mesma forma como aconteceu no concurso de abril, neste de novembro a prova 

dissertativa só seria corrigida no caso do candidato que foi aprovado na Prova Escrita de Múltipla 

Escola, tendo para isso que alcançar no mínimo 60% de acertos em cada componente dessa 

Prova. 

Sobre os programas para as provas, estes abrangeram os conteúdos que seguem no quadro 

3. Chamamos a atenção para dois fatos: o primeiro é que o programa para a prova de 

Conhecimentos Pedagógicos foi o mesmo que o do concurso anterior, situação que não nos 

surpreendeu, uma vez que a instituição organizadora deste concurso foi a mesma do concurso de 

abril/2008, o IAUPE/CONUPE, e o cargo em disputa também. 

Essa repetição nos conteúdos programáticos das provas de Conhecimentos Pedagógicos 

de abril/2008 e novembro/2008 não é algo inédito, uma vez que, até em concursos públicos 

nacionais, ou seja, aqueles em que as vagas são disponibilizadas para vários estados do país, 

realizados por instituições diferentes, isso ocorre, haja vista o que Freitas (2011) constatou ao 

analisar questões de compreensão de texto em provas de concursos públicos para cargos diversos, 

encontrando similaridade nos conteúdos programáticos das provas de Língua Portuguesa, entre as 

04 (quatro) instituições organizadoras dos concursos analisados por esse autor, a saber, 

CESGRANRIO, CESPE, ESAF e FCC29, na qual mostramos os conteúdos30 de duas delas, uma 

de Brasília e outra do Rio de Janeiro, respectivamente, conforme vem a seguir (FREITAS, 2011, 

p. 49): CESPE: 1 Compreensão de interpretação de textos. 2 Tipologia textual. 3 Ortografia 

oficial. 4 Acentuação Gráfica. 5 Emprego das classes de palavras. 6 Emprego do sinal 

indicativo de crase. 7 Sintaxe da oração e do período. 8 Pontuação. 9 Concordância nominal 

e verbal. 10 Regência nominal e verbal. 11 Significação das palavras; CESGRANRIO: 1 - 

                                                 
29 CESGRANRIO - Centro de Seleção de Candidatos ao Ensino Superior do Grande Rio (RIO DE JANEIRO); CESPE – Centro de Seleção e de 
Promoção de Eventos (Unb/BRASÍLIA); ESAF – Escola de Administração Fazendária (BRASÍLIA); FCC – Fundação Carlos Chagas (SÃO 
PAULO). 
30 Grifos nossos. 
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Compreensão de interpretação de textos. 2 – Significação literal e contextual de vocábulos. 

3 – Ortografia oficial. 4 – Acentuação gráfica. 5 –Emprego das classes das palavras. 6 – 

Emprego do sinal indicativo de crase. 7 – Sintaxe da oração e do período. 8 – Pontuação. 9 – 

Concordância nominal e verbal. 10 – Regência nominal e verbal. 11 – Pronomes: emprego, 

formas de tratamento e colocação. 12 – Emprego de tempos e modos verbais. 13 – Linguagem 

formal e informal. 

 O segundo fato é que no programa de Conhecimentos Específicos para esta prova de 

novembro/2008 foram acrescentados dois novos conteúdos em relação ao programa do concurso 

anterior, os quais apresentamos em negrito no quadro 3, para destaque dos mesmos, evidenciando 

uma pequena alteração no programa desta prova em relação à de abril/2008.   
 

QUADRO 3 – PROGRAMAS DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E  
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NO CONCURSO DE NOVEMBRO/2008 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
 

1. Fundamentos da Educação; 
2. Concepções e tendências pedagógicas 
contemporâneas;  
3. Relações socioeconômicas e político-culturais da 
educação;  
4. Educação e Direitos Humanos, Democracia e 
Cidadania;  
5. A função social da escola; Inclusão educacional e 
respeito à diversidade;  
6. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Básica;  
7. Didática e organização do ensino;  
8. Saberes Escolares, processos metodológicos e 
avaliação da aprendizagem;  
9. Novas Tecnologias da Informação e Comunicação e 
sua contribuição para a prática pedagógica;  
10. Projeto Político-Pedagógico da escola e o 
compromisso com a qualidade social do ensino;  
11. Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Base da 
Educação Nacional; Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente;  
12. Lei nº 10.639/2003 - Historia e Cultura Afro-
Brasileira e Africana;  
13. Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos/2007. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

1. Concepções de língua-linguagem como discurso e 
processo de interação: conceitos básicos de dialogismo, 
polifonia, discurso, enunciado, enunciação, texto, 
gêneros discursivos;  
2. Oralidade: concepção, gêneros orais, oralidade e 
ensino de língua, particularidades do texto oral;  
3. Leitura: concepção, gêneros, papel do leitor, 
diferentes objetivos da leitura, formação do leitor 
crítico, intertextualidade, inferências, literatura e ensino, 
análise da natureza estética do texto literário;  
4. Escrita: produção de texto na escola, papel do 
interlocutor, contexto de produção, gêneros da escrita, 
fatores lingüísticos e discursivos da escrita, o trabalho 
da análise e revisão de reescrita de textos;  
5. Análise Lingüística: o texto (oral e escrito) como 
unidade privilegiada na análise-reflexão da língua(gem), 
os efeitos do sentido provocados pelos elementos 
lingüísticos, a norma padrão e as outras variedades 
lingüísticas. 
6. Linguagem oral e linguagem escrita: relações entre 
fala e escrita: perspectiva não dicotômica. Relações 
de independência, de dependência e de 
interdependência; 
7. O ensino da leitura e compreensão de textos: 
estratégias de leitura. 

 

Gostaríamos de tecer algumas considerações sobre os conteúdos abordados nos programas 

dos concursos, destacando que, segundo Fiorentini, Souza Jr. e Melo (1998), tomando por base os 
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trabalhos de Schulman, 1986 e Fiorentini, 1994, os conhecimentos transmitidos na formação do 

professor e os exigidos em seleção de professores, entre o final do século XIX e a década de 1970 

(nos Estados Unidos) e na década de 1960 (no Brasil), eram em sua maioria de conhecimentos 

específicos, ou seja, conteúdos que os professores deveriam possuir para a sua prática em sala de 

aula.  

Nos trabalhos citados por Fiorentini, Souza Jr. e Melo (1998), Schulman (1986), 

analisando testes de seleção para professores, entre os anos de 1875 e 1975, constatou que 95% 

das questões se referiam a conteúdos da disciplina a ser ensinada ou “conhecimentos básicos, 

como fisiologia, que permitiria ao professor conhecer o funcionamento biológico dos alunos” e, 

da mesma forma, Fiorentini (1994) mostra em seu trabalho que, em provas de seleção para 

professor de Matemática, até a década de 1960 aqui no Brasil, os conhecimentos exigidos eram 

unicamente de conhecimentos específicos da área (FIORENTINI; SOUZA JR.; MELO, 1998, p. 

313). 

Porém, a partir da década de 1990, no Brasil, conforme ainda esses autores apontam, a 

complexidade da prática pedagógica foi reconhecida e novos paradigmas e enfoques foram 

buscados para compreender a prática docente e os saberes a serem ensinados e aprendidos.  

Daí, a emergência de conhecimentos pedagógicos em provas de concursos públicos para 

docentes da Educação Básica, quando vemos a conclusão a que chegaram Gatti e Nunes (2009), 

ao analisar 35 editais para professor de diversas disciplinas, inclusive a de Língua Portuguesa, 

dentre concursos estaduais e municipais de capitais, distribuídos pelas cinco regiões de nosso país 

e realizados entre os anos de 2002 e 2008, em que a totalidade deles abrangeu um núcleo comum 

de conhecimentos pedagógicos e outro de conhecimentos específicos da área, demonstrando, 

dessa forma, que a exigência de conhecimentos pedagógicos em provas de concursos públicos 

para professor pode estar consolidada.  

Nos concursos de nossa análise, os conhecimentos pedagógicos abrangeram conteúdos 

relacionados à legislação educacional, a saber, Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, Lei nº 10.639/2003 - História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana e o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e, além 

destes, outros saberes da formação do professor foram elencados nos programas, abrangendo 

temas relevantes na atual conjuntura de formação do professor, a exemplo da avaliação da 
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aprendizagem, do projeto pedagógico da escola, dos saberes escolares, da educação inclusiva, das 

novas tecnologias da informação e comunicação e da educação em direitos humanos.  

Sobre os conhecimentos específicos, observamos que os conteúdos programáticos dos 

concursos de 2008 contemplaram na quase totalidade os estudos linguísticos, à exceção dos 

tópicos “literatura e ensino, análise da natureza estética do texto literário”, no item 3, evidenciado 

a discussão em torno do ensino da língua, entendida como interação verbal, que se realiza nas 

práticas sociais entre os interlocutores (BRASIL, 1997), além de conceitos vários da Linguística, 

desconsiderando os conteúdos que servem de referência para o ensino na Educação Básica, a 

exemplo dos literários e gramaticais, essenciais, a nosso ver, numa seleção para professor de 

Língua Portuguesa.  

Essa ênfase nos estudos linguísticos abordados nas provas de Conhecimentos Específicos 

dos concursos de 2008 parece refletir a formação do licenciando de Letras que “recebe uma 

formação baseada nos conhecimentos das Ciências da Linguagem, com pouca reflexão sobre a 

prática docente, configurando-se até como uma especialização precoce (e desnecessária)”, 

conforme apontam Gatti e Nunes (2009, p. 78) em trabalho realizado sobre os cursos de 

licenciatura em Letras de nosso país, em que 32 currículos de cursos presenciais foram 

analisados, enfatizando também que, “a valorização dos estudos lingüísticos embasados nas 

ciências da linguagem, tópico notoriamente em destaque nos PCN’s, não pode ocorrer, como bem 

salientam os próprios documentos oficiais, em detrimento do ensino padrão culto da língua. A 

interpretação equivocada das diretrizes pode levar a essa distorção” (p. 78), afirmação esta com a 

qual concordamos.    

 Dessa forma, concordamos que conteúdos de concursos públicos emergem de fatores 

como: o perfil desejado por quem emprega, as expectativas da instituição que realiza o concurso, 

a formação da banca elaboradora das questões, a formação transmitida nas faculdades de 

formação de professor, porém, acima desses aspectos, a valorização dos saberes que os 

professores (re)constroem na sua prática e os que eles utilizam em sala de aula devem prevalecer 

em provas de concursos públicos, sob pena de tornar o momento de ingresso na escola pública e 

de seleção/avaliação do candidato a professor pouco enriquecedor para a sua atuação docente. 
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4  ANÁLISE DAS QUESTÕES 

   

Este capítulo está dividido em três seções principais e tem o objetivo de mostrar a análise 

realizada no corpus da pesquisa, apresentando primeiramente as considerações referentes aos 

conteúdos das provas de Conhecimentos Pedagógicos dos concursos de abril e novembro/2008, e 

logo depois a análise versará sobre os conteúdos das provas de Conhecimentos Específicos, 

dessas mesmas duas provas.  

Seguindo o objetivo específico de verificar o desempenho dos candidatos a professor nas 

provas de Conhecimentos Pedagógicos e Específicos do concurso de novembro/2008, traremos 

na terceira seção algumas considerações sobre a caracterização da prova objetiva, ou seja, sua 

definição, os diversos tipos de questões objetivas, os vários formatos das questões de múltipla 

escolha, enfim, informações que darão suporte para a análise das questões em que os candidatos 

apresentaram melhor e pior desempenho nas provas desse concurso, inicialmente na de 

Conhecimentos Pedagógicos e depois na de Conhecimentos Específicos.  

A análise se dará na perspectiva qualitativa e quantitativa dos dados, descrevendo, 

analisando, levantando hipóteses e elaborando comentários, para, no capítulo seguinte, tecermos 

as considerações finais. 

 

4.1 Conteúdos Abordados nas Provas de Conhecimentos Pedagógicos 

 

Entendemos que os conhecimentos pedagógicos são essenciais para a formação do 

professor de Língua Portuguesa, aliados aos conhecimentos sobre a língua, a linguagem e a 

literatura, ao mesmo tempo em que concordamos com Kleiman (2001), quando ela propõe uma 

discussão acerca das práticas de letramento dos professores, tomando como referência as práticas 

de leitura e escrita para o31 trabalho e no local de trabalho. No artigo intitulado Letramento e 

Formação do Professor: quais as práticas e exigências no local de trabalho? (KLEIMAN, 

2001), a autora conclui que é necessário redefinir os programas de formação dos professores, 

baseando-os na análise das práticas de letramento no local de trabalho, levando-se em 

consideração as exigências de comunicação em sala de aula, ao mesmo tempo em que afirma ser 

a integração dos professores nas práticas das instituições de prestígio, as universidades, por 

                                                 
31 Grifo nosso. 
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exemplo, o que torna familiar a esse professor se relacionar com as diversas outras práticas das 

mais diversas instituições, e, dentre essas práticas, o concurso público para o magistério.  

Esclarecemos que não questionamos junto ao IAUPE/CONUPE sobre a existência de 

algum manual de orientação para a banca dos concursos, no que se refere à elaboração de provas 

ou à matriz de conteúdos que poderiam ser utilizados nas provas, e nem encontramos em seu site, 

www.upenet.com.br, qualquer informação sobre isso, o que acreditamos que teria sido útil para 

esta pesquisa na análise dos conhecimentos exigidos para os candidatos a professor que se 

submeteram às provas dos concursos em análise, tanto para as questões das provas de 

Conhecimentos Pedagógicos quanto para as questões das provas de Conhecimentos Específicos 

de abril e novembro de 2008. 

Consideramos, então, os conteúdos programáticos divulgados nos documentos que 

regeram os concursos, a saber, a Portaria Conjunta SAD/SEE nº 12, de 30/01/2008, e a Portaria 

Conjunta SAD/SEE nº 104, de 11/08/2008, dos concursos de abril e novembro/2008, 

respectivamente.  

Por outro lado, acreditamos que uma banca de concurso se apoia em orientações advindas 

da instituição empregadora, em nosso caso, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco 

que, por sua vez, possui um perfil de profissional desejado, o que pode estar de acordo com as 

exigências feitas pelas instituições de formação inicial do professor que, supomos, adotam 

referenciais teóricos dos mais renomados nomes da literatura especializada das diversas áreas que 

compõem um curso de formação de professor, bem como possuem seus projetos político-

pedagógicos de cursos subordinados às exigências legais. Daí basearmos nossa análise em 

documentos oficiais, a saber, Lei nº 9.394/1996 – LDB32; Res. CNE/CES nº 18/2002 – 

DCN/Letras33 e a Res. CNE/CP nº 1/2002 – DCN/Formação de Professores da Educação 

Básica34, dentre outros.  

Kleiman e Borges da Silva (2008) se posicionam em relação às provas objetivas de 

múltipla escolha dos concursos públicos para professor afirmando que elas estão sujeitas às 

limitações próprias do gênero (questões tipo teste requerem menos capacidade de analisar ou 

argumentar do candidato); que elas funcionam em uma situação de testagem de alta competição 

                                                 
32 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, homologada em 20.12.1996. 
33 Resolução que estabeleceu as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras, com fundamento no Parecer CNE/CES nº 492/2001, de 
09/07/2001, e homologada em 13/03/2002. 
34 Resolução que estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso 
de licenciatura, de graduação plena, com fundamento nos Pareceres CNE/CP nº 09/2001 e 27/2001, de 17/01/2002, e homologada em 18/02/2002. 
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(há muitos candidatos e não há vagas para todos); elas discriminam os candidatos pelo critério da 

objetividade e abrangem, por fim, uma certa relação de conteúdos. 

Lembramos que os conteúdos divulgados para a prova de abril e novembro/2008 foram os 

mesmos, e salientamos que dois fatos principais nos chamaram a atenção: o primeiro foi que os 

conteúdos foram dispostos sem qualquer ordem (alfabética, áreas de conhecimento, cronológica 

das leis, por exemplo), e o outro fato foi que alguns itens (4, 5, 7, 8 e 11) trouxeram mais de um 

conteúdo, com orientações metodológicas distintas e que solicitam a leitura de autores distintos 

(Saberes Escolares, Avaliação da Aprendizagem), e que emergiram em momentos distintos 

(ECA, em 1990; LDB, em 1996), conforme vemos no quadro 4 abaixo, revelando-nos certo 

descuido na apresentação dos mesmos.  

    
QUADRO 4 – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE CONHECIMENTOS 

PEDAGÓGICOS – ABRIL E NOVEMBRO/2008 
 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
 
1. Fundamentos da Educação; 
2. Concepções e tendências pedagógicas contemporâneas;  
3. Relações socioeconômicas e político-culturais da educação;  
4. Educação e Direitos Humanos, Democracia e Cidadania;  
5. A função social da escola; Inclusão educacional e respeito à diversidade;  
6. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica;  
7. Didática e organização do ensino;  
8. Saberes Escolares, processos metodológicos e avaliação da aprendizagem;  
9. Novas Tecnologias da Informação e Comunicação e sua contribuição para a prática pedagógica;  
10. Projeto Político-Pedagógico da escola e o compromisso com a qualidade social do ensino;  
11. Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente;  
12. Lei nº 10.639/2003 - História e Cultura Afro-Brasileira e Africana;  
13. Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – 2007.  

 

No quadro 5 que vem a seguir trouxemos o conteúdo abordado em cada uma das 40 

questões, lembrando que as questões de Conhecimentos Pedagógicos de abril/2008 foram 

numeradas de 01 a 30, e as de novembro/2008, de 01 a 10, conforme o Caderno de Provas 

recebido pelo candidato no momento da realização do concurso.  
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QUADRO 5 – CONTEÚDOS ABORDADOS POR QUESTÃO NAS PROVAS DE CONHECIMENTOS 
PEDAGÓGICOS – ABRIL E NOVEMBRO/2008 

 

PROVA DE 
ABRIL/2008 

PROVA DE 
NOVEMBRO/2008 

Nº DA 
QUESTÃO 

CONTEÚDO Nº DA 
QUESTÃO

CONTEÚDO Nº DA 
QUESTÃO 

CONTEÚDO 

01 Tend. Ped. 
Contemporâneas 
 

16 Avaliação da Aprendizagem 01 Lei nº 9.394/1996  
-LDB  

02 Tend. Ped. 
Contemporâneas 
 

17 Novas Tecnologias da 
Informação e Comunicação -
NTIC 
 

02 Projeto Político-
Pedagógico da 
Escola – 
PPP/ESCOLA 

03 Tend. Ped. 
Contemporâneas 
 

18 Novas Tecnologias da 
Informação e Comunicação – 
NTIC 

03 Lei nº 8.069/1990 
- ECA  

04 Função Social da Escola 19 Projeto Político-Pedagógico 
da Escola – PPP/ESCOLA 

04 Novas 
Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação - 
NTIC 

05 Inclusão Educacional 20 Projeto Político-Pedagógico 
da Escola – PPP/ESCOLA 

05 Lei nº 10.639/03  

06 Inclusão Educacional 21 Projeto Político-Pedagógico 
da Escola – PPP/ESCOLA 

06 Novas 
Tecnologias da 
Informação e 
Comunicação - 
NTIC 

07 Função Social da Escola 22 Novas Tecnologias da 
Informação e Comunicação – 
NTIC 

07 Função Social da 
Escola 

08 Saberes Escolares/ 
Saberes Docentes 

23 Projeto Político-Pedagógico 
da Escola – PPP/ESCOLA 

08 Tend. Ped. 
Contemporâneas 
 

09 Saberes Escolares/ 
Saberes Docentes 

24 Lei nº 9.394/1996 - LDB 09 Avaliação da 
Aprendizagem 

10 Didática  25 Lei nº 8.069/1990 - ECA  10 Saberes 
Escolares/Saberes 
Docentes 

11 Didática  26 Lei nº 8.069/1990 - ECA    
12 Avaliação da 

Aprendizagem  
27 Lei nº 8.069/1990 - ECA    

13 Avaliação da 
Aprendizagem  
 

28 Lei nº 10.639/2003    

14 Didática  29 Plano Nacional de Educação 
em Direitos Humanos/2007 - 
PNEDH/ 

  

15 Avaliação da 
Aprendizagem 
 

30 Plano Nacional de Educação 
em Direitos Humanos/2007 – 
PNEDH 
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Consideramos a especificidade do conteúdo abordado em cada questão, de acordo com o 

quadro 4, e então observamos que, sobre a coerência entre os conteúdos divulgados nos editais e 

os efetivamente cobrados nas provas, estes foram previstos nos editais que regeram os concursos, 

não ensejando por parte dos candidatos qualquer questionamento sobre a colocação deles nas 

provas, o que se revela como algo positivo na elaboração das provas, uma vez ser comum 

candidatos entrarem com recurso junto à instituição realizadora do concurso, solicitando anulação 

de questão por apresentar conteúdo não previsto no edital.  

Para melhor visualização dos conteúdos e da quantidade deles nas questões da prova de 

abril/2008, elaboramos o quadro 6 a seguir, mostrando de forma simplificada essa relação. 
 

QUADRO 6 – CONTEÚDOS ABORDADOS E QUANTITATIVO DE QUESTÕES NA PROVA  
DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS - ABRIL/2008 

 

 
 

Nº  
CONTEÚDOS 

DAS 
QUESTÕES 

ABR/2008 
QUANT. 

DE 
QUESTÕES 

01 Avaliação da Aprendizagem 04 
02 Didática 03 
03 Lei nº 8.069/1990 – ECA 03 
04 Função Social da Escola 02 
05 Inclusão Educacional 02 
06 Lei nº 9.394/1996 –LDB 01 
07 Lei nº 10.639/2003 01 
08 NTIC 03 
09 PNEDH 02 
10 PPP/Escola 04 
11 Saberes Escolares/Docentes  02 
12 Tendências Pedagógicas Contemporâneas 03 

T O T A L 30 
 

 
Dos conteúdos divulgados para a prova de abril/2008, conforme mostra o quadro 4, 

verificamos que a maioria foi contemplada, ficando de fora os conteúdos referentes aos 

Fundamentos da Educação; Relações Socioeconômicas e Político-Culturais da Educação; 

Educação e Direitos Humanos, Democracia e Cidadania; Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica e Processos Metodológicos.  

Desses conteúdos, os que se destacaram foram os relacionados à Avaliação da 

Aprendizagem e ao Projeto Político-Pedagógico da Escola, que abrangeram quatro questões cada, 
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seguidos dos conteúdos referentes à Didática, à Lei nº 8.069/1990 – ECA, às NTIC e às 

Tendências Pedagógicas Contemporâneas, com três questões cada um, esses seis conteúdos, 

portanto, totalizando 20 questões, evidenciando o destaque que a banca elaboradora da prova deu 

aos mesmos. 

Os conteúdos da Função Social da Escola, Inclusão Educacional, PNEDH e Saberes 

Escolares/Docentes foram abordados com duas questões cada, e com apenas uma questão, os 

conteúdos de legislação referentes à Lei nº 9.394/1996 - LDB e à Lei nº 10.639/2003. 

Por outro lado, na prova de novembro/2008, de acordo com o quadro 7 que vem a seguir, 

observamos que os conteúdos contemplados também abordados na prova de abril/2008, ficando 

de fora em relação a essa prova os conteúdos referentes à Didática, à Inclusão Educacional e ao 

Plano Nacional de Educação em Direito Humanos, além dos que já não tinham sido 

contemplados na prova de abril/2008, ou seja, Fundamentos da Educação; Relações 

Socioeconômicas e Político-Culturais da Educação; Educação e Direitos Humanos, Democracia e 

Cidadania; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e Processos Metodológicos. 

Como essa prova conteve dez questões, ou seja, 20 a menos em relação à prova de 

abril/2008, entendemos que o menor alcance na quantidade dos conteúdos se justifica por esse 

fato e apenas as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação mereceram duas questões, 

sendo os demais contemplados com apenas uma questão.  

O quadro 7 abaixo mostra a distribuição desses conteúdos na prova de novembro de 2008. 
 

QUADRO 7  – CONTEÚDOS ABORDADOS E QUANTITATIVO DE QUESTÕES NA PROVA DE 
CONHECIMENTOS  PEDAGÓGICOS - NOVEMBRO/2008 

 

 
 

Nº  
CONTEÚDOS 

 DAS 
QUESTÕES 

NOV/2008 
QUANT. 

DE 
QUESTÕES 

01 Avaliação da Aprendizagem 01 
02 Lei nº 8.069/1990 – ECA 01 
03 Função Social da Escola 01 
04 Lei nº 9.394/1996 – LDB 01 
05 Lei 10.639/2003 01 
06 NTIC 02 
07 PPP/Escola 01 
08 Saberes Escolares/Saberes Docentes 01 
09 Tendências Pedagógicas Contemporâneas 01 

T O T A L 10 
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Assim, agrupando as questões com conteúdos comuns às provas de Conhecimentos 

Pedagógicos de abril e novembro/2008, mostramos no quadro 8 a quantidade total de questões, 

em ordem decrescente, referente ao conteúdo que se destacou nessas provas.  
 

QUADRO 8 – QUANTIDADE TOTAL DE QUESTÕES POR CONTEÚDO (EM ORDEM 
DESCRESCENTE) CONTEMPLADAS NAS PROVAS DE ABRIL E NOVEMBRO/2008 – 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
 

 
 

Nº  
CONTEÚDOS 

 DAS 
QUESTÕES 

ABR/NOV 
2008 

QUANT. 
DE 

QUESTÕES 
01 Avaliação da Aprendizagem 05 
02 NTIC 05 
03 PPP/Escola 05 
04 Lei nº 8.069/1990 – ECA 04 
05 Tendências Pedagógicas Contemporâneas 04 
06 Didática  03 
07 Função Social da Escola 03 
08 Saberes Escolares/Saberes Docentes 03 
09 Inclusão Educacional 02 
10 Lei nº 9.394/1996 – LDB 02 
11 Lei nº 10.639/2003 02 
12 PNEDH 02 

TOTAL 40 
 

Vemos que, dos conteúdos comuns às duas provas, os referentes à Avaliação da 

Aprendizagem, às Novas Tecnologias da Informação e Comunicação e ao Projeto Político-

Pedagógico da Escola se destacaram com a presença de cinco questões para cada um deles, 

seguidos da Lei nº 8.069/1990 – ECA e das Tendências Pedagógicas Contemporâneas que 

contemplaram quatro questões cada. Os conteúdos sobre a Didática, Função Social da Escola e 

Saberes Escolares/Saberes Docentes abarcaram três questões, enquanto que Inclusão 

Educacional, Lei nº 9.394/1996 – LDB,  Lei nº 10.639/03 e o PNEDH contemplaram 02 (duas) 

questões cada um. 

Nas seções que seguem, teceremos algumas considerações sobre os conteúdos que mais se 

destacaram nas provas de Conhecimentos Pedagógicos, a saber, os que se referiram à Avaliação 

da Aprendizagem, às Novas Tecnologias da Informação e Comunicação e ao Projeto Político-

Pedagógico da Escola, com o objetivo de relacioná-los a documentos oficiais e às questões 

abordadas nas provas, estabelecendo um comparativo entre eles.   
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 4.1.1 O Conteúdo “Avaliação da Aprendizagem” 

 

A Avaliação da Aprendizagem, configurando-se como um dos conteúdos mais abordados 

nas provas dos concursos de abril e novembro/2008, salientou a preocupação do poder público 

com a qualidade da educação, considerando talvez os resultados que o ensino público de 

Pernambuco tem obtido nas avaliações locais (SAEPE) e nacionais (SAEB, ENEM), nas diversas 

áreas avaliadas - leitura, escrita, cálculo, etc. -, no qual acreditamos que esses resultados refletem 

também a postura avaliativa do professor em sala de aula.  

Haydt (1997) define a Avaliação da Aprendizagem como a verificação do nível de 

aprendizagem dos alunos, isto é, verifica o que os alunos aprenderam, apresentando três funções 

básicas: diagnosticar, controlar e classificar. Cada uma dessas funções caracteriza uma 

modalidade de avaliação, a saber: 

a) Avaliação Diagnóstica: é aquela realizada no início do ano ou semestre letivos, ou 

ainda no início de uma unidade de ensino, com o objetivo de diagnosticar, de verificar 

a presença ou ausência de elementos (pré-requisitos) que sirvam para novas 

aprendizagens, tentando também identificar causas de dificuldades apresentadas; 

b) Avaliação Formativa: ocorre ao longo do período letivo, com o intuito de verificar se 

os objetivos propostos estão sendo alcançados pelos alunos, fornecendo dados para 

aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem, controlando-o, uma vez que ela 

verifica se o aluno está dominando as etapas de instrução e se tem condições de passar 

para a etapa subsequente, garantindo o alcance dos objetivos desejados; 

c) Avaliação Somativa: com a função de classificar, ela ocorre ao final do ano ou 

semestre letivos, ou ao final de uma unidade de ensino, tendo como objetivo 

classificar os resultados de aprendizagem alcançados pelos alunos, de acordo com os 

níveis de aproveitamento estabelecidos.  

Verificamos a importância dessa temática quando a encontramos em documentos oficiais 

e, neste caso, na Lei nº 9.394/1996 – LDB (BRASIL, 1996), em que esse componente do 

processo ensino-aprendizagem é contemplado nos Art. 12, V; Art. 13, III, IV e V e Art. 24, V, VI 

e VII, conforme vemos abaixo: 
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Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 
sistema de ensino, terão a incumbência de: 
... 
V – prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento (BRASIL, 
1996). 
 
 
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 
... 
III – zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV – estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
V – ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional (BRASIL, 1996). 
 
Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de 
acordo com as seguintes regras comuns: 
... 
V – a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 
a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos 
aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período 
sobre os de eventuais provas finais; 
b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; 
c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 
aprendizado; 
d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 
e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período 
letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas 
instituições de ensino em seus regimentos; 
VI – o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu 
regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a freqüência 
mínima de setenta e cinco por cento do total de horas letivas para aprovação; 
VII – cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações 
de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as 
especificações cabíveis (BRASIL, 1996). 
 

Os artigos acima enfatizam a avaliação da aprendizagem em seus diversos aspectos: a 

obrigação da escola e do professor em garantir momentos de recuperação para o aluno com baixo 

rendimento; o dever do professor de zelar pela aprendizagem dos alunos, verificando, inclusive, 

sua frequência às aulas; a obrigação do professor em participar dos momentos de avaliação na 

escola; e, por fim, o destaque para o aspecto da avaliação processual, contínua e formativa, sobre 

a avaliação somativa, de caráter meramente classificatório, conforme Haydt (1997) a define. 

Hoffmann (1998) afirma que “o que tem ocasionado a maioria das discussões em torno da 

avaliação é a tentativa de definir o significado primordial de sua prática na ação educativa” (p. 

11), porém, ela também afirma que contrariamente ao que poderia ser colocado nessas discussões 

em torno da prática avaliativa dos professores para que os alunos obtivessem sucesso escolar, os 

estudos ainda se baseiam muito no que “não deve ser” da avaliação e não no que “deve ser”, uma 
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vez que esses estudos questionam prioritariamente pressupostos teóricos, modelos e metodologias 

da avaliação tradicional vinculada a um determinado contexto educacional.     

Nesse sentido, dentre as cinco questões em que a temática da avaliação foi contemplada, 

em uma encontramos essa abordagem, mostrando uma situação-estímulo, cujo personagem 

principal é uma professora, a qual revela bem o que não se deve fazer em termos de prática 

avaliativa em sala de aula, se desejamos o sucesso escolar de nossos alunos. É a questão que 

segue abaixo: 

(13, CP, ABR, 2008)35 Os alunos de uma 5ª série do Ensino Fundamental realizam exercícios escritos, toda semana 
de uma determinada disciplina. A professora corrige-os, registra os resultados e sempre os devolve imediatamente, 
sem fazer qualquer comentário a respeito dos acertos ou erros dos alunos. Sobre essa ação, é CORRETO afirmar que 
a concepção de avaliação dessa professora é  
A) diagnóstica.  
B) mediadora.  
C) reguladora.  
D) somativa.36 
E) emancipatória. 
 

Hoffmann (1998) enfatiza que a prática avaliativa de alguns educadores, de ação 

improvisada e arbitrária ou classificatória e autoritária, conforme o exemplo acima transcrito, tem 

respaldo na concepção de avaliação que esse educador possui que, por sua vez, é um reflexo de 

sua história de vida, enquanto aluno e professor, e só com a tomada de consciência dessas 

influências sobre ele é que se poderá construir um outro significado para a avaliação, 

desmistificando-a de seus fantasmas e reconstruindo sua prática avaliativa.  

Em trabalho realizado com alunas já professoras do curso de Pedagogia da UFPE, no ano 

de 1998, sobre as suas práticas avaliativas nas turmas de Educação de Jovens e Adultos e da 

Educação Infantil, em que as mesmas tomam por base a concepção de avaliação formativa e as 

orientações recebidas na disciplina Avaliação da Aprendizagem, Luis e Santiago (1998), 

considerando as experiências de ensino exitosas dessas alunas/professoras, afirmam que: 

 

os programas de formação do professor devem levar em conta as práticas de 
avaliação institucionalizadas, baseadas no saber da experiência docente, 
analisando-as criticamente e propondo reflexões na e sobre a ação do professor 
para que seja possível não só transformar o seu quadro conceitual sobre a ação 
avaliativa, mas essencialmente transformá-la (p. 25).  

 

                                                 
35 As questões serão apresentadas com a numeração original das provas dos concursos. 
36 O gabarito será apresentado em negrito. 



71 
 

Assim, essas autoras mostram as repercussões positivas da formação inicial do docente 

em sua prática avaliativa, as quais se tornam, portanto, mais uma possibilidade de superação das 

dicotomias e contradições existentes no ato de avaliar. 

As quatro questões restantes das provas analisadas enfocaram a caracterização de 

determinados tipos de avaliação nas alternativas de respostas, com ênfase, porém, no aspecto de 

valorização da avaliação em sua perspectiva diagnóstica, formativa, processual, o que 

acreditamos ter sido algo positivo na elaboração das mesmas, considerando o alcance que os 

discursos predominantes têm em provas de concurso público para professor (CAROSSI, 2009), 

em que milhares de candidatos participam, ensejando uma mudança de atitude no que se refere ao 

processo avaliativo, ao mesmo tempo em que essa abordagem vai ao encontro também da 

perspectiva da avaliação formativa presente no documento oficial mostrado.  

Apenas para confirmar o que analisamos, mostraremos as questões que apresentaram essa 

orientação.  

 (12/CP/ABR/2008) Para Haydt (1997), uma avaliação tem como característica ser orientadora, quando  

A) julga todas as dimensões do comportamento, independentemente dos conteúdos aprendidos. 
B) permite ao aluno conhecer seus erros e acertos, auxiliando-o a fixar respostas corretas e a corrigir as 
falhas. 
C) consiste em verificar o grau que os alunos alcançaram na prova. 
D) ela é esporádica e improvisada, como forma de recuperar imediatamente os conteúdos não aprendidos pelos 
alunos. 
E) permite apontar os conteúdos trabalhados pelo professor. 

 

(15/CP/ABR/2008) Sobre a aprendizagem como processo de investigação permanente, as atividades devem ser 
discutidas, planejadas, executadas e servir de impulso para novas realizações. Nesta perspectiva, o processo 
avaliativo significa 
A) refletir permanentemente sobre as finalidades e os objetivos do que vem sendo trabalhado, experimentado 
e vivenciado no cotidiano das aulas, promovendo a aprendizagem. 
B) conferir ou aferir o índice de respostas corretas dadas pelos alunos em relação a questões previamente definidas 
pelo professor. 
C) verificar o desempenho e a aprendizagem dos alunos por meio de uma prova ou teste apresentados no final de 
curso ou de cada unidade. 
D) emitir um juízo de valor sobre as conseqüências de uma ação projetada ou realizada sobre uma parcela da 
realidade. 
E) definir os indicadores observados nas produções dos alunos. 
 

 (16, CP, ABR, 2008) A mãe de um aluno de 6ª série do Ensino Fundamental recebeu, ao final do ano letivo, a 
notícia de que seu filho seria reprovado em Matemática, porque apresentava sérias dificuldades, algumas, oriundas 
de séries anteriores. A resposta da mãe foi a seguinte:  
Só não entendo, professor, como ele pôde apresentar tantas dificuldades de séries anteriores, só agora! Meu filho 
está neste colégio desde a Educação Infantil. 
À qual responsabilidade da escola essa mãe se refere?  
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A) A de colocar o aluno numa turma em que o professor de Matemática é bastante rígido nas suas correções das 
avaliações. 
B) A de colocar o aluno numa turma em que os alunos são muito inteligentes na disciplina de Matemática. 
C) A de acompanhar efetivamente os alunos ao longo de sua vida escolar, de modo a não derivar numa 
situação irremediável de reprovação. 
D) A de proporcionar um número muito grande de reprovação na 6ª série. 
E) A de colocar um professor que não está preparado para lidar com aluno fraco que vem sendo aprovado em anos 
anteriores, nesta escola. 
 

 (09/CP/NOV/2008) A avaliação da aprendizagem na educação básica deve ser desenvolvida como um processo de 
acompanhamento permanente do desenvolvimento do estudante, objetivando 
I. pontuar os resultados alcançados pelos estudantes. 
II. favorecer e ampliar as possibilidades de aprendizagem do aluno. 
III. realizar comparações com modelos e objetivos pré-estabelecidos. 
IV. atribuir as notas e médias com precisão e objetividade. 
V. permitir ao professor perceber os avanços e as dificuldades dos alunos. 
Assinale a alternativa que contém as afirmativas CORRETAS. 
A) I, II e III.  
B) II e III.  
C) II e V.  
D) II, III e IV.  
E) IV e V. 
 

Entendemos, por fim, que a ênfase na avaliação formativa tomou impulso nas duas 

últimas décadas, considerando as iniciativas dos governos, federal, estaduais e municipais, em 

querer investigar o nível de desempenho dos alunos, da Educação Básica ao Ensino Superior, 

instituindo para isso diversas provas para avaliar ou o sistema educacional, a escola ou o aluno, a 

exemplo da Provinha Brasil ou Aneb (Avaliação Nacional da Educação Básica); da Anresc 

(Avaliação Nacional do Rendimento Escolar ou Prova Brasil), do Enem (Exame Nacional do 

Ensino Médio), do ENC (Exame Nacional de Cursos ou  Provão - que vigorou de 1996 a 2003), 

do Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – substituiu o ENC a partir de 2004), 

dentre outras, que ensejaram a reflexão sobre as práticas avaliativas que eram realizadas pelas 

escolas e professores.  
 

4.1.2 O Conteúdo “Novas Tecnologias da Informação e Comunicação” 
 

 A discussão sobre as Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC) 

emergiram no final da década de 1960, nos Estados Unidos, quando foi realizada a primeira de 

uma série de conferências das Nações Unidas sobre Informática, em que as tecnologias da 

informação e comunicação foram consideradas primordiais para o desenvolvimento econômico e 

social de um país (BRASIL, 2000), e desde essa época até os dias atuais o Brasil vem 

desenvolvendo “planos nacionais de capacitação tecnológica e de produção doméstica de bens e 
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serviços em informática, bem como o balanceamento da capacidade de geração, aplicação e uso 

de tecnologias” (p. 47), para alavancar o seu desenvolvimento tecnológico.  

 As afirmações acima derivam do “O Livro Verde da Sociedade da Informação” publicado 

pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, no ano 2000, que contempla um conjunto de ações para 

impulsionar a Sociedade da Informação no Brasil nos aspectos da ampliação do acesso, meios de 

conectividade, formação de recursos humanos, incentivo à pesquisa e desenvolvimento, comércio 

eletrônico e desenvolvimento de novas aplicações (BRASIL, 2000).  

 Sobre os desafios impostos para a educação, o documento do MCT aponta que eles são 

urgentes e que em todos os níveis e áreas, os currículos precisam de uma revisão.  

 Sobre as licenciaturas assim esse documento se posiciona:  
 

Os cursos de formação de professores como as licenciaturas necessitam de 
injeção enérgica, mas muito ponderada, de uso de tecnologias de informação e 
comunicação, para contemplar a formação de professores familiarizados com o 
uso dessas novas tecnologias (BRASIL, 2000, p. 49). 

 

 No bojo das orientações advindas dessa publicação é que as Novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação mereceram destaque nas DCN/Letras quando esta determina, no item 

sobre competências e habilidades, que “o curso de Letras deve contribuir para o desenvolvimento 

das seguintes competências e habilidades: ... utilização dos recursos da informática”, da mesma 

forma que as DCN/Formação de Professores da Educação Básica rezam em seu Art. 7º que 

 
Art. 7º A organização institucional da formação dos professores, a serviço do 
desenvolvimento e da competência, levará em conta que: 
... 
 
VI – as escolas de formação garantirão, com qualidade e quantidade, recursos 
pedagógicos como biblioteca, laboratórios, videoteca, entre outros, além de 
recursos de tecnologias da informação e da comunicação. 
 

 A partir das orientações desses documentos oficiais, poderíamos imaginar que a discussão 

sobre as NTIC vem se dando nos espaços de formação do professor. Mas isso não está 

acontecendo, apesar das inovações tecnológicas fazerem parte de nossa rotina e ter atingido 

também algumas escolas, haja vista vários programas institucionais de dotar escolas públicas com 

as novas tecnologias, a exemplo do Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo), 

Telecurso 2000 e Telessalas 2000 (BRASIL, 2000), além da distribuição de notbooks para 
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professores de redes públicas de ensino de alguns estados e municípios ou subsídios para a 

compra deles (BUZATO, 2006). 

Em trabalho recente, Gatti e Nunes (2009), ao analisar 35 currículos de cursos de 

licenciatura em Letras de todo o Brasil, constataram que quase a totalidade deles não apresenta 

disciplinas com essa temática, atingindo um índice de apenas 0,2% de saberes relacionados a 

tecnologias. 

 Por outro lado, Assmann (2000) afirma que há resistência por parte do professor em 

utilizar as novas tecnologias na sala de aula com o receio natural de que elas os substituam, e ele 

ainda complementa:   
Neste sentido, o mero treinamento para o manejo de aparelhos, por mais 
importante que seja, não resolve o problema. Por isso, é sumamente importante 
mostrar que a função do/a professor/a competente não só não está ameaçada, mas 
aumenta em importância. Seu novo papel já não será o da transmissão de saberes 
supostamente prontos, mas o de mentores e instigadores ativos de uma nova 
dinâmica de pesquisa-aprendizagem (p. 8).  
 

 Em quatro de nossas questões, o aspecto abordado na citação acima é contemplado, uma 

vez que elas enfatizam o uso das NTIC através da parceria professor-aluno, com o objetivo de 

construir o conhecimento, na interação entre os pares. 

(04/CP/NOV/2008) O uso de Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC, no processo de ensino e de 
aprendizagem, permite ao professor optar por diversas metodologias. Ao projetar o trabalho de forma participativa e 
construtiva, utilizando os recursos da WEB, o professor possibilita o desenvolvimento 
I. da responsabilidade do aluno pela sua própria aprendizagem em interação com professores e colegas. 
II. da gestão e do controle das ações desenvolvidas, partindo das decisões do professor. 
III. do acesso, da interação e do compartilhamento das descobertas e dos conhecimentos em tempo real. 
IV. da memorização das buscas e dos links no momento das pesquisas. 
Assinale a alternativa que contém as afirmativas CORRETAS. 
A) Apenas I, II e IIII. 
B) Apenas II, III e IV.  
C) Apenas III e IV.  
D) Apenas I, III e IV. 
E) Apenas I e III. 
 

(18/CP/ABR/2008) As Tecnologias da Informação e Comunicação possibilitam a adequação e a proficiência dos sistemas 
educacionais. Porém é necessária a compreensão de que esse não é mero fator tecnológico desmembrado das formas 
políticas e econômicas de organização das sociedades e dos sistemas de gestão. Sobre a educação mediada por tecnologias, 
assinale a única alternativa INCORRETA.  
A) Acontece em espaço-temporalidade diferente, supondo a existência de comunidades de aprendizagem abertas. 
B) Requer mudança na postura do professor, que deve estimular a autonomia do aluno e a aprendizagem independente. 
C) Exige a reorganização dos ambientes de aprendizagem. 
D) Surge como possibilidade de difusão e democratização do conhecimento e de organização de novos espaços de 
construção do conhecimento. 
E) Prepondera o uso dos materiais impressos como fonte de pesquisa e estudo, e não incentiva o desenvolvimento da 
autonomia do aluno, pois o ensino é dirigido. 
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(22/CP/ABR/2008) Com as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC), vislumbram-se novas formas 
de trabalhar, de comunicar, de divertir-se, e de aprender e de ensinar. Uma característica das NTICs que tem 
despertado mais interesse do ponto de vista de sua utilização educacional é a  
A) subjetividade.  
B) parcialidade.  
C) generalidade.  
D) interatividade.  
E) materialidade. 
 

(06/CP/NOV/2008) Como professores, precisamos preparar os estudantes para trabalharem com o universo 
tecnológico. Na escola, para que os estudantes possam compreender o mundo em que vivem e posicionarem-se 
criticamente, uma questão fundamental, no uso das tecnologias da informação e comunicação, é 
A) utilizar todas as técnicas do computador. 
B) acessar, analisar e interpretar as informações. 
C) arquivar informações e transferi-las aos demais interessados. 
D) acessar e copiar todas as informações disponíveis. 
E) construir programas nas mídias digitais e audiovisuais. 
 

 Uma das questões se referiu à distinção entre informação e conhecimento, sob a ótica do 

argentino Juan Carlos Tedesco, discussão comum em textos que se referem às NTIC, conforme 

vemos também nesta citação de Assmann (2000) abaixo:  
 

O conceito de informação admite muitos significados. O passo da informação 
ao conhecimento é um processo relacional humano, e não mera operação 
tecnológica. Em primeiro lugar, é fundamental estabelecer uma distinção 
clara entre dados, informação e conhecimento. Do nosso ponto de vista, a 
produção de dados não estruturados não conduz automaticamente à criação de 
informação, da mesma forma que nem toda a informação é sinónimo de 
conhecimento. Toda a informação pode ser classificada, analisada, estudada e 
processada de qualquer outra forma a fim de gerar saber. Nesta acepção, tanto 
os dados como a informação são comparáveis às matérias-primas que a 
indústria transforma em bens (p. 8)  

 
 
(17/CP/ABR/2008) Segundo Tedesco (2004), o acesso a grandes quantidades de informação não assegura a 
possibilidade de transformá-la em conhecimentos. Para transformar a informação em conhecimento, exige-se:  
A) intuição, criatividade e abstração. 
B) pensamento lógico, raciocínio e juízo crítico.  
C) rapidez, codificação e inventividade.  
D) presteza, agilidade e estratégias. 
E) percepção espacial, agilidade e tática. 
 

 Enfim, podemos afirmar que a formação do professor para o uso das NTIC no espaço 

escolar precisa ser implementada, porém, algumas questões precisam ser melhor evidenciadas, 

pois acreditamos que a questão não é apenas dotar o professor e o aluno com um computador. 

Nas palavras de Buzato (2006):  
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É certo que a formação de professores deve contemplar um "currículo" 
cuidadosamente montado a fim de fomentar habilidades de leitura e escrita no 
meio digital, mas, como sabemos, ensinar e aprender não são sinônimos de 
exercer habilidades: são práticas sociais que dependem da relação entre professor 
– aluno, ao mesmo tempo em que a estruturam. As mudanças mais óbvias, e, 
talvez por isso, as que têm sido mais debatidas e implementas, são as que dizem 
respeito à necessidade de acesso do professor, em formação ou em serviço, às 
novas tecnologias (algo que tem sido feito não apenas pela implantação da infra-
estrutura na escola e locais de treinamento, mas através de iniciativas de 
financiamento subsidiado para a compra de computadores por parte de 
professores, e outras) e a sua capacitação básica para o uso de computadores e 
Internet (algo que se costuma chamar, indevidamente, do meu ponto de vista, de 
"alfabetização digital" do professor). Mas tendo em vista o que se espera do 
professor, isto é, que efetivamente integre o computador à sua prática profissional 
e a transforme para melhor inseri-la no contexto sócio-histórico presente, há, 
certamente, muito mais a fazer (BUZATO, 2006, p. 11). 

 

4.1.3 O Conteúdo “Projeto Político-Pedagógico da Escola” 

 
Sobre o terceiro conteúdo a ser analisado, Gadotti (2001) nos diz que atualmente temos 

ouvido muitas discussões sobre autonomia, cidadania e participação no espaço escolar, 

reivindicando, dentre outras coisas, a elaboração de um Projeto Político-Pedagógico (PPP) 

próprio, singular, para cada escola, afirmando ainda que “a autonomia e a gestão democrática da 

escola fazem parte da própria natureza do ato pedagógico, não se entendendo, portanto, uma 

escola sem autonomia, autonomia para estabelecer o seu projeto e autonomia para executá-lo e 

avaliá-lo” (p. 1).  

Porém, nos perguntamos: quando a discussão sobre a autonomia da escola e a necessidade 

dela se transformar num espaço relevante para a ascensão de seus alunos tomou forma em nossa 

sociedade?    

Conforme Cavagnari (1998), as discussões sobre a construção do projeto político-pedagógico 

(PPP) da escola surgiram aqui no Brasil na década de 90 do século passado, através da 

necessidade imposta pela ascensão do estado neoliberal e da globalização de dotar a escola de 

mecanismos para promover uma educação básica de melhor qualidade.   

Segundo ainda essa autora, se antes da década de 1990 o empresariado exigia 

profissionais apenas alfabetizados, advindos naturalmente de uma escolarização baseada em 

estudos focados na memorização, na transmissão de conhecimentos e na formação para o 

trabalho, com o advento do neoliberalismo e da globalização, outras exigências passaram a fazer 

parte do perfil do trabalhador e coube à escola dar sua contribuição para se formar esse 
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profissional que, a partir de então, passou a ser cobrado para, além de possuir conhecimentos 

básicos de sua escolarização, também deveria ter “capacidade de liderança, abstração, trabalho 

em grupo, gerenciamento e processamento de informações, criatividade, iniciativa, visão de 

conjunto do processo produtivo, flexibilidade para se adaptar a situações novas” (p. 96), ou seja, 

era preciso possuir um conjunto de conhecimentos, valores e habilidades que o inserissem de 

forma mais eficiente no mundo do trabalho.  

Assim, ao mesmo tempo em que promovia medidas para melhorar a educação básica, as 

políticas para a América Latina e o Brasil também procuraram responsabilizar a escola pelos 

resultados do ensino, centrando suas prioridades sobre a gestão da escola, conforme nos diz 

Cavagnari (1998, p. 96): 
Nesse sentido, medidas de descentralização administrativa e pedagógica, 
autonomia da escola via construção do projeto político-pedagógico, formação 
continuada dos educadores, entre outras, ganham força nas políticas educacionais 
para os países em desenvolvimento, que no caso brasileiro se consubstanciaram 
no Plano Decenal de Educação para Todos e na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – Lei nº 9.394/1996. 

 

De fato, no item intitulado “Continuidade e sustentação das políticas educacionais e da 

gestão dos sistemas e das unidades escolares” do Plano Decenal de Educação para Todos 

(BRASIL, 1993, p. 27)37, encontramos a seguinte passagem sobre a gestão escolar e a construção 

do projeto político-pedagógico como forma de melhorar a educação em nosso país.  

 
O sistema educacional tem-se caracterizado por elevado coeficiente de inércia 
que constrange a disposição para melhorar, agir cooperativamente, adotar 
inovações e incorporar avanços cognitivos e tecnológicos nos processos de ensino 
e de gestão escolar. 
 
A falta de consistência, continuidade e de integração estratégica e de focalização 
das ações de direção e de administração dos sistemas leva a uma ineficiente 
orientação das equipes responsáveis pelas unidades escolares. Os problemas de 
gestão estão presentes nos vários níveis decisórios do sistema educacional. 
  
A centralização burocrática nas três instâncias de governo — federal, estadual e 
municipal — impediu o surgimento de uma escola com identidade e 
compromisso público de desempenho. Em decorrência, a instituição escolar 
caracterizou-se pela falta de autonomia didática e financeira e pela ausência de 
participação da comunidade. Esses fatores constituem obstáculo para a 

                                                 
37 Documento elaborado em 1993 pelo Ministério da Educação e do Desporto (MEC) para cumprir o compromisso assinado em 1990 na 
Conferência de Educação para Todos, realizada em março desse ano em Jomtien, Tailândia, e convocada pela Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO); Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF); Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) e o Banco Mundial.  Tinha o objetivo de cumprir, no período de uma década (1993 a 2003), as resoluções emanadas 
dessa Conferência, o que não se concretizou, conforme Gadotti (2000). 
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construção e a execução de um projeto pedagógico elaborado a partir das 
necessidades básicas de aprendizagem de seus alunos. 
 

Essa atenção que deve ser dada aos alunos como sujeitos principais, quando da elaboração 

de um PPP da escola, é vislumbrada na questão abaixo: 

(19/CP/ABR/2008) Para Veiga (2006), a escola é o lugar de concepção, realização e avaliação de seu projeto 
educativo, uma vez que necessita organizar seu trabalho pedagógico com base em seus(seu/sua)  
A) alunos.  
B) professores.  
C) planejamento.  
D) gestão.  
E) paradigmas. 

 

Em outro trecho desse documento, em que são previstas 12 metas globais para a melhoria 

da educação nos dez anos seguintes, ou seja, de 1993 a 2003, a meta oito tem como objetivo 

“implantar novos esquemas de gestão nas escolas públicas, concedendo-lhes autonomia financeira, 

administrativa e pedagógica” (BRASIL, 1993, p. 42), evidenciando a preocupação do MEC com a 

necessidade de se rever o modelo de gestão escolar que havia nas escolas de nosso país naquela 

época. 

Confirmando também o que afirmou Cavagnari (1998), os artigos 12, 13 e 14 da 

LDB/1996 tratam da “proposta pedagógica” ou “projeto pedagógico da escola” e sua relação com 

os estabelecimentos de ensino, com os docentes e com os sistemas de ensino, conforme vemos 

abaixo:  

 
Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 
sistema de ensino, terão a incumbência de: 
I – elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

   ...  
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 
I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
... 
 
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 
conforme os seguintes princípios: 
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola  

    ... 

 Observamos que os documentos acima utilizam a nomenclatura “projeto pedagógico” ou 

“proposta pedagógica”, e sobre a distinção que comumente vemos entre as expressões “projeto 
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político-pedagógico” e “projeto pedagógico”, Gadotti (2001) afirma que “projeto político-

pedagógico” e “projeto pedagógico” se confundem, uma vez que “todo projeto pedagógico é 

necessariamente político, pois não se constrói um projeto sem uma direção política, um norte, um 

rumo” (p. 01-02). Apenas para darmos mais visibilidade ao político dentro do pedagógico, 

continua ele, é que devemos usar a expressão “projeto político-pedagógico”, ficando claro para 

nós que “proposta pedagógica”, “projeto pedagógico” e “projeto político-pedagógico” designam 

o mesmo documento, ou seja, “o instrumento clarificador da ação educativa da escola em sua 

totalidade” (VEIGA, 1998, p. 12).  

Por outro lado, Gadotti (2001) esclarece que “projeto” e “plano” (conjunto de objetivos, 

metas e procedimentos) são coisas distintas, uma vez que o “plano” faz parte do projeto 

pedagógico, está inserido nele, da mesma forma que Veiga (1998) também os distingue, 

afirmando que a proposta pedagógica ou projeto pedagógico está relacionado ao trabalho 

desenvolvido pela escola, enquanto que o plano diz respeito à organização, às atividades da sala 

de aula e a outras atividades pedagógicas ou administrativas.    

 Nas quatro questões restantes de nossa análise, verificamos que a ênfase em cada uma 

delas se referiu a aspectos diferentes, porém todos relevantes para a construção e implementação 

do PPP da escola, a saber: o público principal a quem se destina o projeto (os alunos); o cenário 

de diversidade (sexual, racial, social) que caracteriza as nossas escolas na atualidade; os 

princípios de um PPP; os objetivos e as condições para se construir um PPP da escola, 

importando frisar que vários autores enfatizam esses aspectos em seus textos, a exemplo dos já 

citados nesta seção como Cavagnari (1998), Veiga (1998), Gadotti (2001) e Resende (1998).  

Interessante notar que em uma das questões, a 23/CP/ABR/2008, a distinção entre 

“proposta pedagógica” e “projeto pedagógico” apresentada nos artigos 12 e 13 da Lei nº 

9.394/1996 - LDB é ressaltada no enunciado da questão, e em duas delas há a citação de dois 

autores renomados nessa área de conhecimento e por nós já anunciados nesta seção, a saber Ilma 

Passos de Alencastro Veiga e Moacir Gadotti, demonstrando, dessa forma, a disposição da banca 

elaboradora dessas questões em mostrar a importância e a atualidade com as principais ideias que 

perpassam essa discussão. Vejamos como as questões se apresentaram.  
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(20/CP/ABR/2008) Segundo Gadotti (2000), o projeto político-pedagógico da escola está hoje inserido num cenário 
marcado pela  
A) diversidade.  
B) homogeneidade.  
C) igualdade.  
D) divergência.  
E) oposição. 
 
 
(21/CP/ABR/2008) A construção do projeto político-pedagógico da escola parte de princípios norteadores, como: 
A) diversidade, simplicidade, competitividade, produtividade e modernidade. 
B) multiplicidade, operacionalidade, habilidade, competência e proficiência. 
C) homogeneidade, operosidade, autoridade, pluralidade cultural e regularidade. 
D) heterogeneidade, cientificidade, disciplinaridade, liberdade e institucionalidade. 
E) igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática e valorização do magistério. 

 

(23/CP/ABR/2008) Previsto pela Lei 9.394/96 LDB como proposta pedagógica (art. 12 e 13) ou como projeto 
pedagógico (art. 14, inciso I), o projeto político-pedagógico é proposto com o objetivo de 
A) centralizar e democratizar a tomada de decisões pedagógicas, políticas e administrativas na escola. 
B) descentralizar e democratizar a tomada de decisões pedagógicas, políticas e organizacionais na escola. 
C) dicotomizar e popularizar a tomada de decisões administrativas, políticas e assistencialistas na escola. 
D) agrupar e democratizar a tomada de decisões do gestor, dos professores e dos técnicos-administrativos da escola. 
E) sistematizar e popularizar a tomada de decisões do gestor, dos professores e dos pais na escola. 
 

(02/CP/NOV/2008) A construção coletiva do projeto político-pedagógico, na escola básica, requer 
I. descentralização da tomada de decisões. 
II. instalação de processo de avaliação na perspectiva formativa. 
III. democratização das ações técnicas e administrativas. 
IV. um gestor organizado e com poder de decisão gerencial. 
V. personalismo nos encaminhamentos administrativos e pedagógicos. 
Assinale a alternativa que contém as afirmativas CORRETAS. 
A) I, II e III.  
B) I, III e V.  
C) II, III e V.  
D) IV e V.  
E) I e IV. 

 

Na perspectiva da construção do PPP da escola, conforme os aspectos apresentados nas 

quatro questões mostradas acima, Gadotti (2001, p. 4) resume o que se espera desse processo, 

conforme lemos a seguir:  

    Enfim, um projeto político-pedagógico da escola apóia-se:   

 a) no desenvolvimento de uma consciência crítica; 
 b) no envolvimento das pessoas: comunidade interna e externa à escola; 
 c) na participação e na cooperação das várias esferas de governo; 
 d) na autonomia, responsabilidade e criatividade como processo e como produto  

do projeto. 
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Nesse sentido, a escola é colocada como um espaço de reflexão, de construção e de 

convivência entre pares diversos, conforme Resende (1998, p. 41) afirma:  

a escola contemporânea deve priorizar a competência para a autonomia de 
decisão, para a criatividade, para a responsabilidade coletiva e, principalmente, 
para o exercício do aprendizado do espaço coletivo, cuja diversidade e cujo 
multiculturalismo constituem-se em componentes inerentes. 

 

Enfim, os aspectos da autonomia, da democracia e da participação coletiva parecem ser 

ponto comum dentre os principais autores que se debruçam sobre a temática do PPP, fato que 

comprovamos também com a afirmação de Veiga (1998) quando ela diz que “a construção do 

PPP é um ato deliberado dos sujeitos envolvidos com o processo educativo da escola”, ou seja, 

professores, alunos, pais de alunos, funcionários técnico-administrativos, gestores, supervisores, 

enfim, esses sujeitos devem carregar consigo a responsabilidade de participar desse momento em 

que é solicitada a sua participação para a construção do documento que pode se tornar o registro 

de nascimento de um novo fazer pedagógico, beneficiando não os atores da escola, mas a 

sociedade com um todo.  

Tardif (2008) classifica os conhecimentos pedagógicos abordados nas provas de abril e 

novembro/2008 como sendo “saberes profissionais” (ou “pedagógicos”) que, segundo ele, são os 

conteúdos das ciências da educação transmitidos pelas instituições de formação de professores, 

da mesma forma que Pimenta (2005) nos aponta que os conteúdos caracterizadores desses 

saberes pedagógicos têm se destacado na história da formação do professor dependendo da 

época: em algumas, relacionamento professor-aluno, importância da motivação e do interesse 

dos alunos no processo de aprendizagem, metodologias de ensino, e, em outras, psicopedagogia, 

didática das disciplinas, etc. 

Acreditamos que alguns conteúdos das provas analisadas trouxeram a marca do inovador, 

pois, mesmo abordados em menor quantidade, destacando-se dentre estes os que se referiram à 

Inclusão Educacional e à Lei nº 10.639/2003, confirmando o que Carossi (2009) apontou em seu 

trabalho de que ainda são pouco explorados em provas de concurso público para docentes, mas 

ainda assim deram sua contribuição para a reflexão sobre a diversidade (de cor, raça, gênero, 

diferenças individuais) que emerge atualmente em nossas escolas e sociedade.   

Acreditamos, enfim, que o momento sócio-histórico evidencia a emergência de 

determinados conteúdos nos cursos de formação de professores e, consequentemente, em testes 
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de seleção pública para esses profissionais, como os que foram abordados nos que analisamos, 

com maior ou menor ênfase, considerando, por exemplo, a temática das Novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação, vinda no bojo do desenvolvimento tecnológico que nossa sociedade 

apresenta e que, a despeito de ainda ser pouco estudada nos cursos de formação para professores, 

conforme Gatti e Nunes (2009) apontaram, despertou o interesse dos organizadores dos 

concursos públicos que ora analisamos para incluí-la como conhecimento a ser evidenciado nas 

respectivas provas de abril e novembro/2008.  
 

4.2 Conteúdos Abordados nas Provas de Conhecimentos Específicos 
 

Na análise dos conhecimentos exigidos para as provas de Conhecimentos Específicos, 

novamente consideramos os conteúdos programáticos divulgados nos documentos que regeram 

os dois concursos, ou seja, a Portaria Conjunta SAD/SEE nº 12, de 30/01/2008, e a Portaria 

Conjunta SAD/SEE nº 104, de 11/08/2008, dos concursos de abril/2008 e novembro/2008, 

respectivamente.  

Diferentemente dos conteúdos programáticos das provas de Conhecimentos Pedagógicos 

dos concursos de abril/2008 e novembro/2008, que se mostraram iguais, nestes de 

Conhecimentos Específicos houve uma distinção entre o de abril e o de novembro/2008, com o 

acréscimo de dois itens de conteúdos para a prova de novembro/2008 (itens 6 e 7), conforme 

vemos no quadro 9 a seguir, colocados em destaque para melhor visualização.  
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QUADRO 9 – CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS PARA AS PROVAS DE CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS – ABRIL E NOVEMBRO/2011 

 
CONTEÚDOS DE ABRIL/2008 CONTEÚDOS DE NOVEMBRO/2008 

1. Concepções de língua-linguagem como discurso e 
processo de interação: conceitos básicos de dialogismo, 
polifonia, discurso, enunciado, enunciação, texto, gêneros 
discursivos. 

1. Concepções de língua-linguagem como discurso e 
processo de interação: conceitos básicos de dialogismo, 
polifonia, discurso, enunciado, enunciação, texto, gêneros 
discursivos.

2. Oralidade: concepção, gêneros orais, oralidade e 
ensino de língua, particularidades do texto oral.  
3. Leitura: concepção, gêneros, papel do leitor, diferentes 
objetivos da leitura, formação do leitor crítico, 
intertextualidade, inferências, literatura e ensino, análise 
da natureza estética do texto literário.  
4. Escrita: produção de texto na escola, papel do 
interlocutor, contexto de produção, gêneros da escrita, 
fatores lingüísticos e discursivos da escrita, o trabalho da 
análise e revisão de reescrita de textos. 

2. Oralidade: concepção, gêneros orais, oralidade e 
ensino de língua, particularidades do texto oral. 
3. Leitura: concepção, gêneros, papel do leitor, diferentes 
objetivos da leitura, formação do leitor crítico, 
intertextualidade, inferências, literatura e ensino, análise 
da natureza estética do texto literário. 
4. Escrita: produção de texto na escola, papel do 
interlocutor, contexto de produção, gêneros da escrita, 
fatores lingüísticos e discursivos da escrita, o trabalho da 
análise e revisão de reescrita de textos. 

CONTEÚDOS DE ABRIL/2008 CONTEÚDOS DE NOVEMBRO/2008 
5. Análise Lingüística: o texto (oral e escrito) como 
unidade privilegiada na análise-reflexão da língua(gem), 
os efeitos do sentido provocados pelos elementos 
lingüísticos, a norma padrão e as outras variedades 
lingüísticas. 

5. Análise Lingüística: o texto (oral e escrito) como 
unidade privilegiada na análise-reflexão da língua(gem), 
os efeitos do sentido provocados pelos elementos 
lingüísticos, a norma padrão e as outras variedades 
lingüísticas.

 6. Linguagem oral e linguagem escrita: relações entre 
fala e escrita: perspectiva não dicotômica. Relações de 
independência, de dependência e de interdependência.

 7. O ensino da leitura e compreensão de textos: 
estratégias de leitura.

 

O que observamos nos conteúdos programáticos acima é que os itens foram expostos de 

forma abrangente, contemplando em quase todos eles conhecimentos específicos da área, ou seja, 

os linguísticos, à exceção do tópico sobre “literatura e ensino” no item 3, numa clara 

demonstração do privilégio das questões teóricas da formação específica do professor de Língua  

Portuguesa sobre os outros conhecimentos, notadamente os literários e gramaticais.  

No caderno de provas entregue aos candidatos, as questões de Conhecimentos Específicos 

seguiram-se às de Conhecimentos Pedagógicos, tanto em abril/2008 quanto em novembro/2008. 

Dessa forma, a numeração da prova de Conhecimentos Específicos de abril/2008 iniciou-se em 

31 e terminou em 60; e na prova de novembro/2008 a numeração teve início em 11 e terminou 

em 40, contabilizando, assim, as 60 questões das duas provas, conforme apresentamos no quadro 

10, com o conteúdo que foi abordado em cada uma delas.  
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QUADRO 10 – CONTEÚDOS ABORDADOS POR QUESTÃO NAS PROVAS DE CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS – ABRIL E NOVEMBRO/2011 

 

PROVA DE ABRIL/2008 PROVA DE NOVEMBRO/2008 

Questão Conteúdo Questão Conteúdo Questão Conteúdo Questão Conteúdo 

31 Gên. Textual: 
carta 46 Modernismo 11 Variação 

linguística 26 Texto 

32 Leitura 47 Estética 12 Variação 
linguística 27 Ensino de língua 

33 Leitura e Escrita 48 Ensino de 
literatura 13 Variação 

linguística 28 Ensino de língua 

34 Leitura e Escrita 49 Gerundismo 14 Variação 
linguística 29 Enunciação/ 

Enunciado 

35 Leitura e Escrita 50 Processo de 
escrita/reescrita 15 Gêneros 

textuais 30 Gên. Textual: 
receita culinária 

36 Análise de texto  51 Prod. de texto 16 Gêneros 
textuais 31 Análise de texto 

37 Pontuação  52 Ens. de 
gramática 17 Língua falada 32 Análise de texto 

38 Pontuação  53 Ens. de 
gramática 18 Gêneros 

discursivos 33 Análise de texto 

39 
Avaliação da 

leitura e escrita 
 

54 Rel. oralidade e 
escrita 19 Gên. Textual: 

placa 34 Sintaxe 

40 Análise do 
Discurso 55 Relação fala e 

escrita 20 Ensino de 
língua 35 Pré-Modernismo

41 Dialogismo 56 Texto oral e 
escrito 21 Coesão textual  36 Modernismo 

42 Polifonia 
 57 Gêneros 

Textuais 22 Variação 
linguística 37 Ensino de 

literatura 

43 Enunciação 58 Proc. de 
retextualização 23 Texto 38 Prod. de texto 

44 Intertextualidade 59 
Efeitos de 

sentido elem. 
linguísticos 

24 Ensino de 
leitura 39 Ensino de leitura

45 
Pré-Modernismo, 

Modernismo, 
Pós-Modernismo 

60 
Variação e 

norma 
linguística 

25 Coerência 
textual  40 Leitura 

 

Após a distinção dos conteúdos abordados nas 60 questões, criamos as dimensões 

Gramatical (G); Interpretativa (I); Linguística (L) e Literária (LT) a fim de enquadrar os 

conteúdos nas mesmas, e elaboramos os quadros 11 e 12 que seguem, a fim de visualizarmos 

melhor essa análise. 
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QUADRO 11 – CONTEÚDOS ABORDADOS E QUANTITATIVO DE QUESTÕES NA PROVA DE 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – ABRIL/2008 

 

Nº CONTEÚDO DIMENSÃO QUANT. DE QUESTÃO 

01 Análise de texto   I 01 
02 Análise do Discurso L 01 
03 Avaliação da leitura e escrita L 01 
04 Dialogismo  L 01 
05 Efeitos de sentido do texto  L 01 
06 Ensino de gramática  L 02 
07 Ensino de literatura LT 01 
08 Enunciação/Enunciado  L 01 
09 Estética  LT 01 
10 Gêneros textuais L 02 
11 Gerundismo  L 01 
12 Intertextualidade L 01 
13 Leitura L 01 
14 Leitura e escrita L 03 
15 Pré-Mod./Modernismo/Pós-Mod. LT 02 
16 Polifonia  L 01 
17 Pontuação  G 02 
18 Proc. de escrita,  reescrita,  retextualização L 02 
19 Rel. oralidade/fala x escrita/língua falada L 02 
20 Texto/Produção de texto L 02 
21 Variação linguística L 01 

T O T A L  30 
 

QUADRO 12 – CONTEÚDOS ABORDADOS E QUANTITATIVO DE QUESTÕES NA PROVA DE 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NOVEMBRO/2008 

 
 

Nº CONTEÚDO DIMENSÃO QUANT. DE QUESTÃO

01 Análise de texto I 03 
02 Coerência textual L 01 
03 Coesão textual   L 01 
04 Ensino de língua  L 03 
05 Ensino de literatura LT 01 
06 Enunciação/Enunciado  L 01 
07 Gêneros textuais/discursivos L 05 
08 Leitura/Ensino de Leitura L 03 
09 Modernismo  LT 01 
10 Pré-Modernismo  LT 01 
11 Rel. oralidade/fala x escrita/língua falada L 01 
12 Sintaxe  G 01 
13 Texto/Produção de texto L 03 
14 Variação linguística L 05 

T O T A L 30 
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À exceção das questões cujo conteúdo versou sobre análise de texto, as demais contemplaram 

conteúdos diversos da linguística (ensino de língua e leitura, gêneros textuais e discursivos, 

leitura, escrita, oralidade, texto, variação linguística), com alguns desses conteúdos atrelados a 

um texto-base para responder à questão; da literatura (pré-modernismo, modernismo) e da 

gramática (pontuação, sintaxe), também conteúdos relacionados a um texto-base, porém, nenhum 

conteúdo em específico mereceu mais do que cinco questões, conforme vemos nos quadros 11 e 

12 já apresentados.  

Mostramos com mais detalhes o levantamento realizado, conforme segue no quadro 13 e no 

gráfico 2, e concluímos que, agregando os conteúdos das questões por dimensão, os 

conhecimentos da Linguística se destacaram nessas provas, com um total de enquanto que os 

menos expressivos foram os gramaticais, com três questões, salientando que as questões de 

conteúdo “Análise de texto”, foram enquadradas na dimensão interpretativa.  

 
QUADRO 13 – DIMENSÕES DOS CONTEÚDOS ESPECÍFICOS NAS PROVAS DE ABRIL E 

NOVEMBRO/2008 
 

DIMENSÕES QUANTIDADE  QUANTIDADE TOTAL 

Gramatical  02 01 03 

Interpretativa  01 03 04 

Linguística 23 23 46 

Literária 04 03 07 

TOTAL 30 30 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

GRÁFICO 2 - PERCENTUAL DE CONTEÚDOS POR DIMENSÃO NAS PROVAS DE 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - ABRIL E NOVEMBRO/2008 

 

 

 

Pelo gráfico acima, observamos que as questões da dimensão Linguística se destacaram 

tanto na prova de abril/2008 quanto na de novembro/2008, com o mesmo percentual de 76,67%, 

seguidas da dimensão Literária com 13,33% e 10%; da Interpretativa com 3,33% e 10% e da 

Gramatical com 6,67% e 3,33%, respectivamente.  

Assim, nas próximas seções, teceremos nossas considerações sobre as questões com os 

conteúdos da dimensão linguística, uma vez que foram estes os que sobressaíram nessas provas, 

relacionando-os com documentos oficiais da formação do professor que os contemplam.  
 

4.2.1 Os Conteúdos da Dimensão Linguística   
 

Como um evento da formação do professor, estas provas demonstraram estar de acordo 

com as DCN/Letras - Res. CNE/CES 18, de 13/03/2002, conforme vemos no item “Perfil dos 

Formandos”, onde está dito que o profissional de Letras “deve ter a capacidade de reflexão crítica 

sobre temas e questões relativas aos conhecimentos linguísticos e literários”, bem como no item 

“Competências e Habilidades”, há a orientação de que os cursos de Letras devem contribuir para 

desenvolver nos seus graduandos a “visão crítica das perspectivas teóricas adotadas nas 

investigações linguísticas e literárias, que fundamentam sua formação profissional”, ao mesmo 

tempo em que eles desenvolvam “o domínio dos conteúdos básicos que são objeto dos processos 

de ensino e aprendizagem no ensino fundamental e médio”.  
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Em “Conteúdos Curriculares”, diz-se que “Considerando os diversos profissionais que o 

curso de Letras pode formar, os conteúdos caracterizadores básicos devem estar ligados à área 

dos Estudos Lingüísticos e Literários, contemplando o desenvolvimento de competências e 

habilidades específicas. Os estudos lingüísticos e literários devem fundar-se na percepção da 

língua e da literatura como prática social e como forma mais elaborada das manifestações 

culturais” (BRASIL, 2002a). E as DCN/Letras ainda complementam: “De forma integrada aos 

conteúdos caracterizadores básicos do curso de Letras, devem estar os conteúdos caracterizadores 

de formação profissional em Letras. Estes devem ser entendidos como toda e qualquer atividade 

acadêmica que constitua o processo de aquisição de competências e habilidades necessárias ao 

exercício da profissão, e incluem os estudos lingüísticos e literários...” E ainda: “Para os cursos 

de Licenciatura em Letras, os conteúdos definidos para a Educação Básica, as didáticas próprias 

de cada conteúdo e as pesquisas que as embasam devem ser incluídos nos currículos dessa 

habilitação” (BRASIL, 2002a).  

Por outro lado, nas DCN/Formação de Professores da Educação Básica, em seu Art. 6º, § 

3º, inciso IV é determinado: 

 
Art. 6º Na construção do projeto pedagógico dos cursos de formação dos docentes, serão 
consideradas:  
... 
§ 3º - A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de competências 
deverá, além da formação específica relacionada às diferentes etapas da educação básica, 
propiciar a inserção no debate contemporâneo mais amplo, envolvendo questões culturais, 
sociais, econômicas e o conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a própria 
docência, contemplando:  
...  
IV – conteúdos das áreas de conhecimento que serão objeto de ensino...” (BRASIL, 
2002b).   

 

Do exposto, observamos que os conhecimentos da dimensão linguística e literária são 

considerados e contemplados nas DCN/Letras como os conteúdos caracterizadores básicos da 

formação específica do professor de Língua Portuguesa, ao mesmo tempo em que elas também 

evocam a necessidade dos estudos referentes aos conteúdos a serem ensinados na Educação 

Básica, da mesma forma que preconizam as DCN/Formação de Professores da Educação Básica.  

Os conteúdos abordados nas provas levantaram questões sobre o ensino de língua, de 

gramática e de leitura; sobre texto e produção de texto, gêneros textuais e discursivos, temáticas 

estas que se coadunam com a atualidade dos temas linguísticos tratados nos cursos de Letras de 
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nosso país, considerando, como vimos no capítulo 2, quando tratamos da formação do professor 

de Língua Portuguesa, que desde a década de 1960 os estudos linguísticos vêm sendo 

contemplados na formação do professor dessa disciplina.  

Sobre a abordagem dos conteúdos, observamos que algumas questões apresentaram um 

excesso de conceitos teóricos que, se relacionados de forma articulada com a atividade de ensino, 

poderiam ser melhor refletidos pelos candidatos. São questões como as que apresentamos abaixo, 

sendo uma de abril/2008 e outra de novembro/2008.  

(41/CE/ABR/2008) Num contexto de crítica ao estudo da língua enquanto sistema transparente, uma teia de 
conceitos procura considerar a opacidade e da heterogeneidade da linguagem. Dentre eles, assinale a alternativa a 
seguir que nomeia de forma CORRETA o conceito “emprestado pela análise do discurso ao Círculo de Bakhtin e 
que se refere à palavra como produto da relação recíproca entre falante e ouvinte, emissor e receptor. Segundo esse 
conceito, o EU se constrói constituindo o EU do OUTRO e por ele é constituído; cada palavra expressa o UM em 
relação com o OUTRO”. 
A) Dialogismo.  
B) Polifonia.  
C) Enunciação.  
D) Discurso.  
E) Intertextualidade. 

 

(29/CE/NOV/2008) De acordo com os estudos da linguagem, a enunciação é o produto da interação, pois sua 
natureza é social. Partindo desse princípio, é CORRETO afirmar que 
 
 
A) a enunciação existe fora de um contexto sócio-ideológico, em que cada locutor tem um “horizonte social” bem 
definido, pensado e dirigido a um auditório social também definido. 
B) o enunciado, produto de uma enunciação, constitui o discurso, seja ele constituído de uma frase ou várias 
frases. 
C) o sentido da enunciação está no indivíduo e na palavra. 
D) o enunciado é uma frase ou um aglomerado de frases, cujo sentido não se encontra no contexto. 
E) tanto uma oração quanto uma frase nos dão um enunciado completo, se ficarmos nos limites gramaticais de sua 
estrutura, no sistema abstrato da língua. 

 

Por outro lado, a questão abaixo tentou articular a teoria com a atividade docente, em seu 

enunciado, mas o que foi solicitado como resposta descaracterizou a questão no que ela 

apresentou de mais significativo: a reflexão sobre uma situação em sala de aula. 

  

(24/CE/NOV/2008) Na sala de aula, em atividade de leitura e produção de sentido, professores e lingüistas levam em 
consideração várias estratégias sociocognitivas. Neste contexto, é correto afirmar que essas estratégias mobilizam 
vários tipos de conhecimentos, EXCETO o 
A) léxico-gramatical. 
B) enciclopédico. 
C) metacomunicativo. 
D) mecânico. 
E) interacional. 

 



90 
 

Em que pese, porém, essa desarticulação da teoria-prática em algumas questões de nossas 

provas, concordamos com Soares (1997) quando ela aponta a importância dos conhecimentos 

linguísticos e sua contribuição para a melhoria do ensino da Língua Portuguesa, afirmando que a 

partir da década de 1980 uma vasta produção intelectual nessa área foi divulgada, mostrando  

caminhos de entendimento e explicação para a crise e o fracasso que se abateram no ensino de 

nossa língua, evidenciados desde os anos de 1970, com a constatação dos altos índices de 

repetência na primeira série e dos graves problemas de expressão escrita detectados em textos de 

alunos concluintes do ensino médio que se submeteram a provas de redação nos vestibulares, 

dentre outros (SOARES, 1997).  

 Assim, essa autora elenca uma série de trabalhos que contribuíram para esse momento de 

reflexão sobre o ensino da Língua Portuguesa, todos pautados nas ciências linguísticas e suas 

metodologias, e que, acreditamos, de certa forma, influenciaram na emergência dos conteúdos da 

dimensão linguística abordados nas provas que ora analisamos. Foram eles: em 1984, O Texto na 

Sala de Aula, coletânea organizada por João Wanderley Geraldi; em 1985, A Linguística e o 

Ensino da Língua Portuguesa, de Rodolfo Ilari; em 1986, No Mundo da Escrita: uma perspectiva 

psicolinguística, de Mary Kato, em 1986, e Linguagem e Escola: uma perspectiva social, da 

própria Magda Soares; em 1987, Linguística Aplicada ao Ensino do Português, coletânea 

organizada por Elvo Clemente; em 1991, Questões de Linguagem, coletânea organizada por 

Maria Helena Martins e Portos de Passagem, de João Wanderley Geraldi e em 1996, também 

desse mesmo autor, Linguagem e Ensino.     

 Por outro lado, Travaglia (2004, p. 1) afirma que 
 
a grande contribuição da Linguística moderna  para o professor foi trazer um 
conhecimento mais estruturado, científico e profundo sobre como a língua é 
constituída e sobre como ela funciona enquanto instrumento de comunicação com 
uma dimensão social e histórica que é mesmo constitutiva da língua. O professor 
que domina esse conhecimento tem melhores condições de decidir o que é 
pertinente trabalhar com os seus alunos e como estruturar as atividades que os 
ajudem a atingir um maior domínio da língua e a ter uma maior e melhor 
competência comunicativa.  

 

 Pela afirmação acima, vemos a importância que os conhecimentos linguísticos tomaram 

na formação do professor, não se pensando que se possa voltar atrás na divulgação e incremento 

da teoria e pesquisa linguísticas nos cursos de formação do professor de Língua Portuguesa. 

Sobre esse aspecto, Mollica (2004, apud SILVA, 2007) nos diz que é “...indispensável ao 
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graduando em Letras qualificação específica em Linguística, fundamentada nos pilares da ciência 

e nos saberes de ponta desenvolvidos pela pesquisa na área. Por isso, o conhecimento acumulado 

sobre a linguagem tem que estar presente nos conteúdos das disciplinas de graduação”.  

Um fato que nos chamou a atenção em algumas questões da dimensão Linguística foi que 

algumas tiveram como base um texto de gêneros textuais diversos, a exemplo de: um texto 

retirado de revista, dois textos de livro, uma placa/anúncio e uma receita culinária, sendo esses 

três últimos gêneros da prova de novembro/2008, fato positivo para essa prova, considerando a 

diversidade dos gêneros textuais apresentados e, particularmente, pela placa e tirinha serem de 

pouca abordagem em provas de concursos públicos, conforme constatou Freitas (2011) ao 

afirmar que “são raríssimos os gêneros textuais que exploram desenhos, tais como charges, tiras 

ou cartuns em provas de concursos públicos” (p. 114).  Vejamos dois exemplos dessas questões:  

 

Texto II para a Questão 19. 
 

 
Soares, L e Caanargo, J. E. O Brasil das placas: viagem por um país ao pé da letra. São Paulo: Abril, 2003. 
 
(19/CE/NOV/2008) Analisando-se o Texto II, observamos que este revela como acontece o contato do seu autor com 
as práticas da escrita. Em relação ao autor do texto, é CORRETO afirmar. 
A) Tem conhecimento de práticas de escrita diversas, embora as informações não sejam claras. 
B) Apesar dos vários erros ortográficos, consegue selecionar as informações adequadas para compor o texto 
de uma placa e procura organizá-las na forma em que costumam aparecer nesse gênero escrito. 
C) Mesmo com os erros ortográficos, consegue selecionar as informações, mas não é compreendido. 
D) Considerando os problemas ortográficos, podemos supor que o autor da placa deve ter concluído o Ensino 
Fundamental. 
E) Mesmo tendo freqüentado 
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Texto III (Questão 30) 
Risoto de tomates secos 
“Roubado” do restaurante da Mara Alkaminn 
Ingrediente: 2 xícaras de arroz arbóreo, 2 tabletes de caldo de verduras, 200 g de tomates secos, 1/2 xícara de 
molho de tomate,300 g de mussarela de búfala, sal, pimenta-do-reino e manteiga. 
Preparo: Dissolva primeiro o caldo de verdura em 1 litro de água quente. Agora refogue o arroz em duas colheres 
de manteiga. Tempere com sal e pimenta. Junte o molho de tomate e o caldo de verduras - este aos poucos, sempre o 
suficiente para cobrir o arroz. Mexa de vez em quando pra garantir que ele vai ficar levemente cremoso. Quando o 
arroz estiver quase no ponto, coloque o tomate seco. Na hora de levar à mesa, coloque, no meio, a mussarela e só. 
(OSÓRIO, Luiz Alberto. (2001) Coisas da vida. Correio Braziliense, Brasília (Adaptado) In: Cereja, W.R e 
Magalhães, T.C. Português e Linguagens, São Paulo: Atual, 2004) 
(30/CE/NOV/2008) Com base nas informações apresentadas no Texto III, assinale a alternativa VERDADEIRA. 
A) De acordo com a parte narrativa que ocorre no texto, Mara Alkaminn é quem descreve, passo a passo, o modo de 
preparar os ingredientes. 
B) Em "Junte o molho de tomate e o caldo de verduras – este aos poucos", o vocábulo este refere-se ao segmento 
nominal "molho de tomate". 
C) Na construção da receita, observa-se apenas a presença do nível formal da linguagem. 
D) As aspas em “roubado” amenizam o significado do vocábulo e indicam a procedência da receita. 
E) Trata-se de um texto que privilegia o aspecto dissertativo da linguagem, por ser um gênero textual de caráter 
instrucional.  

 

Assim, considerando que a maioria das questões das provas de Conhecimentos 

Específicos se referiram a vários conteúdos da Linguística (Aplicada, Pragmática, Textual, 

Variacionista, etc), concluímos que elas evidenciaram a importância que a banca elaboradora das 

provas deu a esses conteúdos, que vão ao encontro dos discursos mais atuais sobre o ensino da 

Linguística nos cursos de formação do professor de Língua Portuguesa, em benefício de um 

ensino de nossa língua materna mais produtivo e reflexivo, na intenção de tornar nossos alunos 

melhores leitores e escritores de sua língua materna, afirmando a sua competência linguística.     

 

4.2.2 Os Conteúdos das Dimensões Literária, Interpretativa e Gramatical    

 

As outras três dimensões de conteúdos contemplados nas questões de nossas provas, a 

saber, a Literária, a Interpretativa e a Gramatical, também merecem algumas considerações, por 

considerarmos que conteúdos literários, de interpretação de texto e gramaticais são os 

conhecimentos da Educação Básica que, conforme vimos acima, são exigências de estudos nos 

cursos de licenciatura em Letras.  

Os documentos oficiais se posicionam sobre o estudo dos conhecimentos para a Educação 

Básica quando determinam que, conforme as DCN/Formação de Professores da Educação Básica, 

em seu Art. 5º, “III – a seleção dos conteúdos das áreas de ensino da educação básica deve  



93 
 

orientar-se por ir além daquilo que os professores irão ensinar nas diferentes etapas da 

escolaridade; IV – os conteúdos a serem ensinados na escolaridade básica devem ser tratados de 

modo articulado com suas didáticas específicas” (BRASIL, 2002b). 

As DCN/Letras, por seu turno, afirmam que o curso de Letras deve contribuir para que 

seus licenciandos desenvolvam competências e habilidades referentes, dentre outras, ao “domínio 

dos conteúdos básicos que são objeto dos processos de ensino e aprendizagem no ensino 

fundamental e médio” (BRASIL, 2002a). 

Um fato que nos chamou atenção nas questões da dimensão literária foi que nenhum texto 

literário foi abordado. Considerando o objetivo desses concursos, ou seja, selecionar professores 

para lecionar na Educação Básica, e sendo a Literatura disciplina obrigatória no Ensino Médio, 

nada mais coerente do que provas de concurso público para professor de Língua Portuguesa 

abordarem esse conteúdo em suas provas, justificando nossa colocação os estudos literários 

também serem a base da formação do professor de Língua Portuguesa, juntamente com os 

linguísticos, conforme as DCN/Letras, e, a despeito disso, os concursos que ora analisamos 

negligenciaram esses conhecimentos em seus conteúdos programáticos e, consequentemente, em 

suas provas, haja vista apenas sete questões terem sido abordadas, sendo contemplados conteúdos 

com ênfase no pré-modernismo e modernismo (quatro), sobre a Estética (uma), todas cinco de 

caráter conceitual/teórico; e duas sobre ensino da literatura, sendo exemplificadas conforme 

seguem abaixo:      

(46/CE/ABR/2008) Palavras, como “moderno”, “modernização” e “modernidade”, parecem estabelecer, por 
contraste, um passado arcaico e estável numa polêmica em que há ganhadores e perdedores. Para estabelecer uma 
relação dessa polêmica com as estéticas literárias brasileiras, é CORRETO afirmar que 
A) são vencedores os promotores da Semana de 22, que traziam idéias estéticas originais, e perdedores são aqueles 
que representam as estéticas anteriores, já em agonia no final do século XIX: o Realismo, o Parnasianismo e o 
Simbolismo. 
B) a Semana de Arte Moderna foi o ponto de convergência de toda a produção literária sobre o Brasil, no Brasil e do 
Brasil, por isso não podemos chamar de vencidas as estéticas anteriores,estando todas elas presentes no gesto 
modernista. 
C) revanche da subjetividade contra a objetividade, da interiorização contra a exteriorização, do indivíduo contra a 
sociedade, a estética modernista constitui experiências de linguagem que vencem o confronto com nosso passado 
estético. 
D) são vencedores todos os que escrevem sobre o signo de 22, mesmo alguns dos que lhe antecederam, como os 
simbolistas, os românticos e, em certa medida, alguns barrocos, por oposição às estéticas que primam pela razão e 
pela métrica. 
E) na história das estéticas literárias, em vez de desaparecerem (vencidos) e de nascerem novos (vencedores), 
os estilos se fecundam mutuamente e se transformam, resultando, aos poucos, formas que jamais são 
totalmente novas. 
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(47/CE/ABR/2008) O estudo da obra literária tem na Estética uma de suas principais abordagens. Nesse contexto, 
podemos definir Estética de várias formas, EXCETO. 
A) Um juízo de valor acerca da natureza e da função da arte. 
B) Reflexão sobre procedimentos e técnicas empregados no fazer artístico. 
C) Atividade profissional que tem por fim conservar a beleza física. 
D) Filosofia e ciência das faculdades sensitivas humanas. 
E) Tipo de indagação acerca das condições da sensibilidade artística. 

 

(37/CE/NOV/2008) Atualmente, uma visão crítica a respeito do ensino de literatura prioriza o desenvolvimento das 
capacidades leitoras do aluno, ao mesmo tempo em que amplia seus horizontes quanto à literatura e à cultura 
universais. Nesse contexto, é CORRETO afirmar que  
A) o verdadeiro sentido de historicidade do texto literário encontra-se no engessamento da historiografia meramente 
descritiva e classificatória. 
B) a tradição da arte pressupõe uma relação dialógica do passado, destacando os textos antigos. 
C) ao se ler um texto literário, busca-se abordar a literatura de uma perspectiva a um só tempo diacrônica e 
sincrônica, que se volta, não apenas, para as relações da literatura com o seu tempo mas também para outros 
diálogos. 
D) a literatura é uma peça de museu, por se assemelhar a obituário ou álbum velho de fotografias, para se 
transformar em desafio, em conquista, em conhecimento significativo. 
E) a literatura priorizava a leitura do texto literário, relacionado ao passado das correntes literárias. 

 

As quatro questões da categoria interpretativa, sendo uma na prova de abril/2008 e três na 

de novembro/2008, apresentaram como suporte um texto-base que serviu para o candidato 

responder às questões, conforme vemos nos dois exemplos a seguir: 

 

(36/CE/ABR/2008) Uma compreensão CORRETA do título do Texto I consiste em 
A) compreender o título como um contra-senso, pois as partes articuladas são incoerentes entre si, ou seja, não pode 
haver, em princípio, leitor sem leitura. 
B) identificar, no título, o recurso da ironia, pois o que o autor está querendo dizer é, na verdade, outra coisa, não 
indicada claramente nas palavras do texto. 
C) perceber que o aparente paradoxo do título é recurso estilístico/expressivo do autor, que tenta chamar a atenção do 
leitor e promover a venda da revista. 
D) o autor explora os contrários do título, chamando a atenção do leitor para um grave problema: a avaliação em 
massa, que expõe os problemas de ensino. 
E) o contraste do título põe foco exatamente no que interessa destacar: existe, no Brasil, um tipo de leitor que 
não sabe ler, ou seja, que não tem leitura.  

 

(31/CE/NOV/2008) De acordo com o texto, a identificação do leitor com o que lê ocorre, quando 
A) ele sabe reconhecer, na obra, o valor consagrado pela tradição da crítica literária. 
B) ele já conhece, com alguma intimidade, as experiências representadas numa obra. 
C) a obra expressa, em fórmulas sintéticas, a sabedoria dos antigos humanistas. 
D) a obra o introduz num campo de questões, cuja vitalidade ele pode reconhecer. 
E) a obra expressa convicções tão verdadeiras que se furtam à discussão. 

 

Quanto às questões da dimensão Gramatical, apenas três foram abordadas, conforme 

vemos abaixo, sendo duas sobre pontuação e uma sobre sintaxe, salientando que nenhuma delas 
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foi apresentada de forma tradicional, dissociada do texto, exigindo-se do candidato reflexão sobre 

os sentidos que os elementos coesivos apontam (KOCH, 2002), porém, considerando o aspecto 

nomenclatural utilizado nas alternativas de respostas, as classificamos na dimensão Gramatical. 

Vejamos essas três questões: 

(37/CE/ABR/2008) Sobre a estrutura linguística na passagem “Os EUA têm uma para cada 15.000 pessoas, e os 
argentinos, 50 mil – o que ajudou a construir o mito de que Buenos Aires tem mais livrarias que o Brasil (lá há 400, 
diz o Cerlalc – Centro Regional para o Livro na América Latina e Caribe)”, destacada das linhas 07-10 do Texto I, é 
CORRETO afirmar que  
I. a segunda vírgula marca uma elipse na seqüência sintática do enunciado. 
II. os travessões figuram com a mesma função similar à dos parênteses, destacando comentários no interior da 
oração. 
III. os parênteses são desnecessários, pois não têm função sintática significativa no período destacado. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
A) Apenas I está correta. 
B) Apenas II está correta.  
D) Apenas II e III estão corretas. 
C) Apenas I e II estão corretas.  
E) Apenas I e III estão corretas. 

 

(38/CE/ABR/2008) Sobre a passagem: “A elite, já notou a Câmara Brasileira do Livro, sustenta muito da bobagem 
editorial consumida no país”, destacada das linhas 14 e 15, do Texto I, é CORRETO afirmar que  
A) a primeira vírgula está mal empregada, pois não se separa sujeito do verbo. 
B) a segunda vírgula está mal empregada, pois separa termos coordenados. 
C) só a segunda vírgula está bem empregada, separando os sintagmas diferentes. 
D) as duas vírgulas estão bem empregadas, separando uma oração intercalada. 
E) as duas vírgulas estão mal empregadas, porque o período deve ir para a ordem direta. 

 

(34/CE/NOV/2008) Analise o trecho. Se o tal livro for fraquinho, o desprazer pode significar um precipitado, mas 
decisivo adeus à literatura; se for estimulante, outros virão sem o peso da obrigação. (...) 
Assinale a alternativa que mantém o sentido da frase "se for estimulante". 
A) conquanto seja estimulante. (adv. concessiva) 
B) porquanto é estimulante. (adv. causal ou coord. explicativa) 
C) desde que seja estimulante. (adv. cond. e adv. temporal) 
D) posto que é estimulante. (adv. concessiva) 
E) ainda que seja estimulante. (adv. concessiva) 

 

Enfim, a ênfase nos conhecimentos linguísticos identificada nas provas dos concursos de 

abril e novembro/2008 em nosso Estado pode ter inaugurado uma tendência a ser tomada pelos 

organizadores de concursos para professor de Língua Portuguesa a partir de então, haja vista essa 

nossa constatação entrar em conflito com os resultados a que chegaram Gatti e Nunes (2009), ao 

analisarem 35 provas de concursos públicos para professor de Língua Portuguesa de nosso país, 

entre os anos de 2002 e 2008, dentre estaduais e municipais (apenas capitais)38, apontando que a 

                                                 
38 No estado de Pernambuco, apenas concursos da Rede Municipal do Recife foram analisados, conforme Gatti e Nunes (2009).  
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maioria das questões se referia aos conteúdos a serem ensinados na Educação Básica, a exemplo 

das questões de interpretação de texto, literárias e gramaticais.  

Por outro lado, nossa análise demonstra coerência com o trabalho dessas mesmas autoras, 

quando, ao analisarem 32 currículos de cursos de Letras de Instituições de Ensino Superior de 

todo o Brasil, dentre públicas (federais e estaduais) e privadas, Gatti e Nunes (2009) verificaram 

que a formação que os licenciados recebem está mais direcionada ao estudo dos conhecimentos 

linguísticos do que com as demandas para o ensino - sejam as didáticas, as metodologias 

específicas ou os conteúdos para a Educação Básica. 

Neste ponto, então, em que pesem as deficiências havidas nas provas de nossos concursos 

analisados, eles devem ter atendido às demandas profissionais desejadas pelas instituições 

formadoras do estado de Pernambuco. 

 

 

4.3 Interface da Análise Qualitativa com a Análise Quantitativa nas Provas de Novembro/2008 

 

Nesta parte de nosso trabalho, temos o objetivo de relacionar os dados quantitativos do 

desempenho dos candidatos nas questões das provas de Conhecimentos Pedagógicos e 

Específicos do concurso de novembro/2008, conjugando-o à análise qualitativa das questões, 

observando em quais delas os candidatos obtiveram melhor e pior desempenho. Pretendemos, 

assim, à luz das características apresentadas nessas questões, quanto ao formato, conforme 

veremos na seção que vem a seguir, e também quanto ao conteúdo, forma de elaboração, dentre 

outras especificidades, procurar respostas para os resultados alcançados pelos candidatos, de 

forma que a análise qualitativa das questões contribua para justificar os dados quantitativos de 

desempenho dos candidatos.    
 

4.3.1 Caracterização das Questões das Provas de Abril e Novembro/2008  
 

Antes de iniciarmos a análise qualitativa das questões do concurso de novembro/2008, 

inicialmente objetivamos caracterizar as questões das provas objetivas aplicadas nos dois 

concursos, no de abril e novembro/2008, já definidas em seus editais como sendo de múltipla 

escolha, uma vez que essas informações podem subsidiar a análise qualitativa das questões das 

provas de novembro/2008, enriquecendo, dessa forma, a discussão a ser realizada sobre os dados 
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quantitativos do desempenho dos candidatos nas questões em que eles apresentaram melhor e 

pior rendimento nas provas desse concurso.  

Prova objetiva, segundo Medeiros (1989), é um instrumento de medida composto de 

questões precisas e específicas, com algumas alternativas de resposta, das quais apenas uma delas 

é o gabarito, ou seja, a resposta correta, previamente definida, cuja opinião pessoal do avaliador 

não interfere no julgamento dessa resposta, ao contrário do que acontece num prova discursiva, 

em que a subjetividade do avaliador pode interferir sobre a correção e julgamento da questão.    

As questões objetivas podem ser de diversos tipos e, conforme Gallert (2009), elas se 

classificam como sendo de:   

1. associação; 

2. lacuna; 

3. proposições múltiplas; 

4. ordenação; 

5. resposta curta; 

6. verdadeiro-falso;  

7. múltipla escolha. 

 

Como as questões de nossa análise são as de múltipla escolha, apresentamos abaixo a 

definição de Vianna (1976) para esse tipo de questão objetiva:  

 
O item de múltipla escolha consiste, basicamente, num suporte, raiz ou premissa 
que apresenta uma situação-problema e em várias alternativas que oferecem 
possíveis soluções ao problema, sendo uma delas correta ou a melhor do conjunto 
(p. 52). 

 

Gallert (2009), por outro lado, esclarece que as questões de múltipla escolha apresentam 

esta particularidade quanto à forma como se responde aos seus enunciados: ou o respondente 

resolve uma situação-problema e identifica a alternativa que apresenta a resposta correta, forma 

mais utilizada em provas que requeiram cálculo, ou então ele lê o enunciado, analisa cada 

alternativa disponibilizada e identifica a alternativa correta em relação ao enunciado, ou seja, é 

uma resposta baseada na leitura, na interpretação do texto, na comparação de dados, situação que 

se deu nas provas de nossa análise. 
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As questões objetivas de múltipla escolha que servem de corpus para a nossa pesquisa se 

caracterizaram por apresentar um enunciado e quatro ou cinco alternativas de resposta, ou seja, as 

opções, as múltiplas escolhas de que o candidato dispunha para melhor responder à questão, 

sendo 01 (uma) alternativa correta, com a qual a questão será respondida, e 03 (três) ou 04 

(quatro) alternativas erradas ou distratores que, segundo ainda Gallert (2009), são as alternativas 

que têm aparência de corretas, mas são inegavelmente incorretas em relação ao enunciado da 

questão.  

Para essa autora, devemos ter os seguintes cuidados na elaboração do enunciado, para que 

o mesmo:  

a) apresente apenas uma única resposta correta, não deixando dúvidas para quem responde 

à questão; 

b) apresente uma formulação precisa e lógica, com as informações necessárias para que 

não deixem dúvidas sobre a sua correção, além de incluir dados ou informações funcionais e 

termos que podem ser incluídos nas alternativas; 

c) apresente foco específico e claro, com uma leitura que permita a antecipação da 

natureza das alternativas e que possibilite a compreensão imediata do objetivo da questão, 

independente da leitura de todas as alternativas, devendo também considerar o tempo de que o 

respondente dispõe para ler o enunciado; 

d) seja elaborado de forma positiva, ou seja, sem o uso de palavras ou expressões como 

“exceto”, “não”, “marque a alternativa incorreta, errada”, etc. 

Além dos cuidados acima elencados, a autora ainda afirma que o enunciado deve evitar 

que a questão: 

a) induza o aluno ao erro, com a apresentação de formulação negativa, com controvérsias, 

etc.; 

b) favoreça o acerto por exclusão, ao apresentar alternativas incoerentes com o enunciado 

ou quando apresenta palavras como “apenas”, “geralmente”, “nunca”, “sempre”, “somente”, 

“totalmente”;  

c) apresente frases idênticas às de livros ou que seja elaborado na perspectiva da 

memorização.  

Sobre as alternativas, Gallert (2009) ainda afirma que elas devem: 

a) abordar conteúdos relevantes;  
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b) apresentar a mesma estrutura gramatical, ou seja, ter sintaxe equivalente; iniciar com 

os mesmos elementos (verbos, substantivos, artigos);  

c) ter extensão adequada e equivalente, ou seja, não devem se apresentar com extensão 

diferente uma da outra;    

d) ser ordenadas segundo um critério (cronológico, ordem alfabética, etc);  

e) impedir o erro por exclusão, ou seja, ao apresentar conteúdo absurdo em relação ao 

enunciado ou expressões como “todas as anteriores”, “nenhuma das anteriores”, etc. 

Sobre os distratores, elaboramos o quadro 14 a seguir, que mostra mais claramente as 

características desse componente das questões objetivas, retiradas e adaptadas segundo o trabalho 

de Gallert (2009). 
 

QUADRO 14 – CARACTERÍSTICAS DOS DISTRATORES 

 

OS DISTRATORES DEVEM OS DISTRATORES NÃO DEVEM 

apresentar conteúdo correto, se este for considerado 
independente do problema formulado no enunciado; 

apresentar erros ou conteúdos absurdos; 

atrair os respondentes que não possuem  o  conteúdo 
avaliado na questão; 

incluir a palavra “não” na frase ou similares; 

atrair os respondentes que tentam adivinhar ou 
“chutar” a resposta; 

abordar  detalhes irrelevantes; 

ter respostas/afirmações plausíveis e devem ser 
semelhantes em relação à alternativa correta, quanto à 
ordem de grandeza ou à forma de apresentação. 

mostrar resultados parciais. 

 

Conforme citado em Vianna (1976), os autores Mosier, Myers e Price (1945) 

identificaram 14 formatos de questões que podem ser apresentados sob a forma de múltipla 

escolha, e Gerberich (1956) identificou 54 variações, porém, nesse trabalho, Vianna (1976) 

elencou apenas os principais e mais comuns, citando 11 formatos, a saber: afirmação incompleta, 

asserção-razão, associação, identificação, interpretação, lacuna, formato negativo, pictórico, 

resposta única, resposta múltipla e substituição.  

Em nossas provas, os formatos que apareceram foram os cinco que seguem abaixo:     

a) AFIRMAÇÃO INCOMPLETA (AI): quando o enunciado é formado por uma frase 

incompleta que será complementada com a alternativa correta.  

Nas provas de nossa análise, 20 questões na prova de Conhecimentos 

Pedagógicos/abril/2008 e três na de novembro/2008 foram colocadas nessas provas, bem como 

cinco na prova de Conhecimentos Específicos/abril/2008 e cinco na de novembro/2008. 



100 
 

Observamos, então, a predominância desse formato na prova de Conhecimentos 

Pedagógicos/abril/2008.  Vejamos exemplo desse formato de questão:  

(01, CP, ABR, 2008) Dentre as tendências pedagógicas, encontram-se a de natureza progressista a  
A) Tradicional, a Tecnicista e a Não-Diretiva.  
B) Libertadora, a Libertária e a Crítico-Social dos Conteúdos. 
C) Humanística, a Fenomenológica e a Vitalista.  
D) Renovada, a Escola Nova e a Progressivista.  
E) Culturalista, a Interacionista e a Sócio-Interacionista.  
 

b) INTERPRETAÇÃO (I): o enunciado aparece com um texto, uma situação-estímulo, 

uma imagem, etc., e o comando da questão poderá ser uma frase incompleta ou uma pergunta a 

ser respondida ou complementada com a alternativa correta. Vianna (1976) enfatiza que o que se 

exige do respondente da questão ou examinando é que ele realize inferências, identifique 

explicações, apresente generalizações, tire conclusões, apresente críticas e outras formas de 

interpretação, ou seja, é um formato adequado para verificar comportamentos complexos como a 

capacidade de analisar, sintetizar e avaliar. 

Encontramos duas questões desse formato na prova de Conhecimentos 

Pedagógicos/abril/2008 e nenhuma na de novembro/2008; na de Conhecimentos 

Específicos/abril/2008 encontramos 09 delas e 12 na de novembro/2008. Talvez pela natureza de 

uma prova de Conhecimentos Específicos da área de Língua Portuguesa, o que, invariavelmente, 

inclui-se o conteúdo de interpretação de texto no programa divulgado para os candidatos, 

observamos que esse formato apareceu em quantidade razoável na prova de abril/2008, ficando 

atrás apenas pelas de resposta única, como veremos a seguir, e foi o formato que predominou na 

prova de Conhecimentos Específicos de novembro. Segue exemplo para melhor visualização 

desse formato de questão.   

(30, CE, NOV, 2008) Com base nas informações apresentadas no Texto III39, assinale a alternativa VERDADEIRA. 
A) De acordo com a parte narrativa que ocorre no texto, Mara Alkaminn é quem descreve, passo a passo, o modo de 
preparar os ingredientes. 
B) Em "Junte o molho de tomate e o caldo de verduras – este aos poucos", o vocábulo este refere-se ao segmento 
nominal "molho de tomate". 
C) Na construção da receita, observa-se apenas a presença do nível formal da linguagem. 
D) As aspas em “roubado” amenizam o significado do vocábulo e indicam a procedência da receita. 
E) Trata-se de um texto que privilegia o aspecto dissertativo da linguagem, por ser um gênero textual de caráter 
instrucional. 
 

 

                                                 
39 Ver Anexo B. 
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c) FORMATO NEGATIVO (FN): quando o enunciado solicita que o candidato marque a 

alternativa incorreta, sendo conveniente ressaltar que se deseja a resposta incorreta, sendo 

utilizadas palavras como NÃO ou EXCETO, sempre destacadas para chamar a atenção do 

respondente da questão. 

Nas provas de nossa análise, encontramos duas questões na prova de Conhecimentos 

Pedagógicos de abril/2008 e nenhuma questão na de novembro/2008. Por outro lado, 

encontramos onze questões de foco negativo na prova de Conhecimentos Específicos de 

abril/2008 e seis questões na de novembro/2008. Vejamos um exemplo desse formato de questão. 

(15/CE/NOV/2008) No plano do ensino-aprendizagem de produção do texto, o conhecimento e o domínio dos 
diferentes tipos de gêneros textuais ampliam a compreensão da realidade, apontando formas concretas de 
participação social. Portanto, em relação aos gêneros textuais, é INCORRETO afirmar. 
A) A crônica é um gênero híbrido que circula em diferentes esferas: jornais, revistas e antologias. 
B) O relatório é um documento em que são registrados os resultados de uma experiência, de um procedimento ou de 
uma ocorrência. 
C) A fábula é narrada para divulgar um conceito moral. 
D) O conto apresenta mais de um conflito, assim como a fábula. 
E) O resumo é uma apresentação concisa dos pontos mais importantes de um texto. 

 

d) RESPOSTA MÚLTIPLA (RM): o enunciado aparece com um texto, uma situação-

estímulo, uma imagem, etc., mostrando afirmações verdadeiras e falsas relacionadas com o 

enunciado, numeradas com algarismos romanos, geralmente, e o comando solicita ao respondente 

que ele marque a alternativa que apresenta apenas afirmações corretas. Dessa forma, uma 

alternativa será a correta e as demais serão os distratores, apresentando afirmações verdadeiras e 

falsas. Conforme Vianna (1976, p. 54) ressalta, “é necessário cuidado especial para evitar 

alternativas que sejam mutuamente exclusivas”. 

Em nossas provas, cinco questões de Conhecimentos Pedagógicos/abril/2008 e sete de 

novembro/2008 foram colocadas nessas provas, bem como nenhuma na prova de Conhecimentos 

Específicos/abril/2008 e seis na de novembro/2008. Proporcionalmente, observamos a 

predominância desse formato na prova de Conhecimentos Pedagógicos/novembro/2008.  

Vejamos exemplo desse formato de questão:  

(01, CP, NOV, 2008) Conforme a Lei 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o dever do Estado com 
educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de 
I. ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 
II. progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 
III. oferta de ensino noturno especial, com carga horária reduzida. 
IV. atendimento educacional gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente, em classes 
especializadas. 
V. acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 
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Assinale a alternativa que contém as afirmativas CORRETAS. 
A) Apenas I, II e V. 
B) Apenas I, II e III.  
D) Apenas I e III. 
C) Apenas II, III e V.  
E) Apenas III, IV e V. 
 

e) RESPOSTA ÚNICA (RU): o enunciado apresenta uma pergunta que deverá ser 

respondida pela alternativa correta. Nesta classificação incluímos também as questões que 

apresentavam um enunciado que poderia ser transformado numa pergunta, conforme 

encontramos em algumas questões de nossas provas, uma vez não termos encontrado na literatura 

especializada uma classificação para enquadrá-las. Ademais, observamos que o enunciado como 

se apresentou na questão 40/CE/ABR/2008, por exemplo, e nas demais questões das provas de 

Conhecimentos Específicos de abril e novembro/2008, poderia ser transformado numa pergunta 

sem alterar o seu sentido ou objetivo para a marcação da alternativa correta.  

Assim, nas provas de Conhecimentos Pedagógicos de abril/2008, encontramos uma 

questão com esse formato, neste caso, apresentando uma pergunta, conforme exemplo 

08/CP/ABR/2008, e nenhuma questão desse formato na de novembro/2008. Nas de 

Conhecimentos Específicos de abril/2008 encontramos cinco dessas questões e na de 

novembro/2008, uma. Vejamos os exemplos abaixo:  

(08/CP/ABR/2008) Os próprios professores, no exercício de suas funções e na prática de sua profissão, desenvolvem 
saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. A que saberes, Tardif 
(2007) está se reportando?  
A) Experienciais.  
B) Curriculares.  
C) Profissionais.  
D) Disciplinares.  
E) Pedagógicos. 
 

 (40, CE, ABR, 2008) No contexto dos estudos críticos da linguagem, uma das abordagens mais produtivas afirma 
que “as palavras não servem apenas para expressar idéias e pensamentos, mas também para ocultá-las ou 
dissimulá-las”. Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE o nome dessa abordagem. (ou Qual a 
alternativa que indica CORRETAMENTE o nome dessa abordagem? – Grifo nosso). 
A) Estruturalismo.  
B) Gerativismo.  
C) Análise do Discurso.  
D) Funcionalismo.  
E) Gramática Tradicional. 

 

No quadro 15 e no gráfico 3 visualizamos o quantitativo de cada formato de questão e o 

percentual de cada um nas provas de Conhecimentos Pedagógicos de abril e novembro/2008. 
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QUADRO 15 – QUANTITATIVO DAS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA QUANTO AO 

FORMATO – PROVAS DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS DE ABRIL E NOVEMBRO/2008 
 

FORMATO DA 

QUESTÃO 

ABR/2008 NOV/2008 
TOTAL 

QUANTIDADE QUANTIDADE 

AI 20 03 23 

FN 02 00 02 

I 02 00 02 

RM 05 07 12 

RU 01 00 01 

TOTAL 30 10 40 

 
 

GRÁFICO 3 – PERCENTUAL DAS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA QUANTO AO 
FORMATO - PROVAS  DE CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS DE  

ABRIL E NOVEMBRO/2008 
 

 
 

Pelo gráfico acima, observamos que as questões com o formato de afirmação incompleta 

predominaram na prova de Conhecimentos Pedagógicos de abril/2008, enquanto que as de 

resposta múltipla se destacaram na prova de novembro/2008.  
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Talvez pelo fato de que nesta última prova houve apenas de 10 questões, ou seja, 20 a 

menos do que na prova de abril/2008, a preocupação qualitativa no tratamento das questões deve 

ter perpassado a banca elaboradora desta prova, considerando o grau de complexidade e 

exigência ser bem maiores na elaboração de questões de resposta múltipla, numa clara 

demonstração de que, decidindo-se por diminuir a quantidade de questões nessa prova, optaram 

por elevar a qualidade da mesma. Outro fato a destacar é que os formatos negativo, interpretação 

e resposta única foram encontrados apenas na prova de abril/2008. Talvez pela quantidade de 

questões contempladas nessa prova, ou seja, 30, a banca elaboradora teve a opção de abarcar 

formatos diversos, caracterizando essa prova como heterogênea em relação aos formatos de 

questões que podem ser apresentados em questões de múltipla escolha. 

No quadro 16 e no gráfico 4, apresentamos os dados referentes às provas de 

Conhecimentos Específicos.  

 
QUADRO 16 – QUANTITATIVO DAS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA QUANTO AO 
FORMATO – PROVAS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ABRIL E NOVEMBRO/2008 

 
FORMATO DA 

QUESTÃO 

ABR/2008 NOV/2008 
TOTAIS 

QUANTIDADE QUANTIDADE 

AI 05 05 10 

FN 11 06 17 

I 09 12 21 

RM 00 06 06 

RU 05 01 06 

TOTAIS 30 30 60 
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GRÁFICO 4 - PERCENTUAL DAS QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA QUANTO AO FORMATO 
– PROVAS DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS ABRIL E NOVEMBRO/2008 

 
 

 
 
 

Na prova de Conhecimentos Específicos de abril/2008, observamos que o formato que 

mais se repetiu foi o de foco negativo (36,66%). Chamou-nos a atenção essa quantidade, uma vez 

ser este um formato não recomendado pelos manuais de elaboração de questões, ao mesmo tempo 

em que esse número, 11, quase que equivaleu à quantidade do formato que mais apareceu na 

prova de novembro/2008, o de interpretação, em 12 questões.  

 Diferentemente das provas de Conhecimentos Pedagógicos, nestas duas de 

Conhecimentos Específicos todos os 05 formatos elencados neste trabalho foram contemplados, 

talvez pelo fato de que cada uma das provas teve 30 questões, o que elevou as possibilidades da 

banca trabalhar com os diversos formatos com os quais as questões de múltipla escolha podem se 

apresentar, mostrando os percentuais mais equilibrados nas duas provas. 

Concluímos, então, que nas provas de abril/2008 os formatos que se destacaram foram o 

de afirmação incompleta, em Conhecimentos Pedagógicos, e de formato negativo, em 

Conhecimentos Específicos;  nas provas de novembro, o formato de resposta múltipla se destacou 

em Conhecimentos Pedagógicos e o de interpretação, em Conhecimentos Específicos, 

demonstrando, assim, que as provas de novembro apresentaram formatos de questão mais 

complexos, mais eficientes para se avaliar candidatos em momento de seleção, ao contrário dos 

formatos das provas de abril/2008, cujos formatos podem mostrar pouca qualidade na abordagem 



106 
 

dos conteúdos das questões. 

A seguir, iniciaremos a seção sobre o índice de desempenho dos candidatos nas provas de 

Conhecimentos Pedagógicos e Conhecimentos Específicos do concurso de novembro/2008, tendo 

como suporte também esse levantamento dos formatos de questão de múltipla escolha que 

acabamos de realizar. 

  

4.3.2 Os Índices de Acertos nas Provas de Novembro/2008  

 

Em levantamento realizado para este objetivo da pesquisa, através dos dados obtidos na 

página eletrônica do IAUPE/CONUPE40 e da Portaria Conjunta SAD/SEE nº 104, de 11/08/2008, 

documento que regeu este concurso, verificamos que, segundo o item 6.1.4 do edital do concurso, 

cada questão da prova escrita de múltipla escolha valeu 1,66 ponto e para ser aprovado o 

candidato teria que acertar no mínimo 60% de cada prova de Conhecimentos Pedagógicos e 60% 

da prova de Conhecimentos Específicos.  

Nesse contexto, de 4.976 inscritos para a disciplina de Língua Portuguesa, com o 

oferecimento de 320 vagas, 1.303 foram aprovados na primeira etapa (26,61%); e como já 

exposto na Introdução deste trabalho, de 186 municípios em que houve vagas disponibilizadas, 

171 apresentaram candidatos com aprovação (91,93%) e 15 sem candidatos aprovados (8,07%).  

Nesses 171 municípios em que houve candidatos aprovados, em 26 deles apenas um 

candidato foi aprovado (15,20%).  Interessante observar que em todos esses 26 municípios houve 

mais de um candidato inscrito.  

Detalhando ainda mais os dados desses 171 municípios, verificamos que em 139 deles 

houve mais aprovados do que vagas, ou seja, aprovados > vagas (81,28%); em apenas quatro 

houve menos aprovados do que vagas, ou seja, aprovados  < vagas (2,35%); e em 28 houve o 

mesmo número de aprovados e vagas oferecidas, ou seja, aprovados = vagas (16,37%).  

Sobre a participação dos candidatos nas provas, segundo dados do IAUPE/CONUPE, 

instituição que nos forneceu os dados estatísticos das provas do concurso de novembro/2008, 

4.976 candidatos a professor de Língua Portuguesa se inscreveram no concurso de 

novembro/2008, sendo que um foi eliminado e 353 faltaram às provas, restando 4.622 candidatos 

que efetivamente responderam às provas de Conhecimentos Pedagógicos e Específicos. 

                                                 
40 Disponível em: <www.upenet.com.br>. Acesso em 20 set. 2010. 
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A média de acertos na prova de Conhecimentos Pedagógicos, com dez questões, foi de 

seis questões; e na de Conhecimentos Específicos, com um total de 30 questões, foi de 17, ou 

seja, 60% e 56,66%, respectivamente, o que demonstra o equilíbrio entre o nível de acerto entre 

uma prova e outra. 

No quadro 17 e no gráfico 5 a seguir, visualizaremos o índice percentual de acerto em 

cada uma das questões de Conhecimentos Pedagógicos e de Conhecimentos Específicos, 

numeradas de 01 a 10, e de 11 a 40, respectivamente, conforme disposição no Caderno de Provas 

entregue ao candidato no momento de realização das provas.  
 

QUADRO 17 – PERCENTUAL DE ACERTO POR QUESTÃO NAS PROVAS DE NOVEMBRO/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        CONHECIMENTOS 

PEDAGÓGICOS 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

Nº DA 

QUESTÃO 

 

 

ACERTO 

% 

 

Nº DA 

QUESTÃO 

 

 

ACERTO 

% 

 

Nº DA 

QUESTÃO 

 

 

ACERTO 

% 

 

 

Nº DA 

QUESTÃO 

 

 

ACERTO 

% 

01 37,39 11 55,34 21 36,98 31 53,33 
02 39,83 12 68,48 22 76,76 32 57,16 
03 51,32 13 86,35 23 41,67 33 21,48 
04 51,60 14 43,66 24 76,50 34 69,90 
05 22,78 15 70,66 25 23,67 35 47,64 
06 91,61 16 31,59 26 61,19 36 48,25 
07 81,07 17 49,24 27 47,23 37 77,43 
08 27,39 18 40,07 28 39,96 38 87,65 
09 86,76 19 73,60 29 58,72 39 21,09 
10 89,10 20 87,80 30 46,24 40 80,57 
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GRÁFICO 5  – PERCENTUAL DE ACERTO POR QUESTÃO NAS PROVAS DE NOVEMBRO/2008 
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Os dados acima indicam que, de um modo geral, os candidatos tiveram um bom 

desempenho nas provas, uma vez que, das 40 questões, em 22 eles obtiveram um índice de acerto 

superior a 50%, sendo seis questões na prova de Conhecimentos Pedagógicos e 16 na de 

Conhecimentos Específicos. Nas seções seguintes, apresentaremos a análise desses dados por 

prova.  

 
4.3.2.1  Análise das Questões de Conhecimentos Pedagógicos 

 

Na prova de Conhecimentos Pedagógicos, das seis questões cujo índice de acerto foi 

superior a 50%, em duas delas o percentual variou de 51,32% a 51,60%, e nas quatro restantes, o 

percentual ficou entre 81,07%  e  91,61%, este último representando o índice de acerto da questão 

06, que tratou do conteúdo Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, a que obteve o 

melhor índice de desempenho.  

Nas quatro questões cujo índice de acerto permaneceu abaixo dos 50%, os índices 

oscilaram entre 39,83%  e 22,78% para a questão nº 05, que tratou da Lei nº 10.639/03. Vejamos 

o quadro 18, em que mostramos o índice de acerto por questão, bem como o conteúdo abordado 

em cada uma delas. 
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QUADRO 18 – PERCENTUAL DE ACERTO POR QUESTÃO EM ORDEM DECRESCENTE – 
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

 

Nº 

DA 

QUESTÃO 

 

FORMATO 

 

% ACERTO 

 

CONTEÚDO DA QUESTÃO 

6 AI 91,61 Novas Tecnologias da Informação e Comunicação 
10 RM 89,10 Saberes Escolares (Docentes) 
9 RM 86,76 Avaliação da Aprendizagem 
7 AI 81,07 Função Social da Escola 
4 RM 51,60 Novas Tecnologias da Informação e Comunicação 
3 AI 51,32 Lei nº 8.069/1990 - ECA 
2 RM 39,83 Projeto Político-Pedagógico da Escola 
1 RM 37,39 Lei nº 9.394/1996 - LDB 
8 RM 27,39 Tend. Ped. Contemporâneas  
5 RM 22,78 Lei nº 10.639/03 

 

Necessário se faz tecermos algumas considerações sobre os conteúdos e índices de acerto 

nesta prova, estabelecendo um breve comparativo com a prova de abril/2008. 

Considerando que na prova de novembro/2008 houve uma diminuição de 20 questões em 

relação à prova de abril/2008, causando-nos a impressão de que no primeiro concurso os 

candidatos poderiam ter tido desempenho sofrível nessa prova, causando o alto índice de 

reprovação ocorrido, como já exposto na Introdução deste trabalho, causou-nos surpresa os 

índices de acerto nesta prova de novembro/2008, pois eles evidenciaram que a média de acerto 

foi positiva e que conteúdos abordados nas questões de melhor desempenho coincidiram com os 

conteúdos mais contemplados na prova de abril/2008, a exemplo da Avaliação da Aprendizagem 

e das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação.  

Ou seja, presumimos que questões também de outra ordem que não a fragilidade da 

formação do professor, como ficou evidenciada nos depoimentos dos jornais da época41, podem 

ter contribuído para o mau desempenho dos candidatos no concurso de abril/2008, a exemplo dos 

formatos das questões, da abordagem dos conteúdos, do tempo para responder às questões, dentre 

outros.      

Para analisarmos as questões com melhores índices de desempenho, elegemos os índices 

de acerto acima de 80%, chegando às questões de nº 06, 10, 09 e 07, e para as questões de menor 

índice, selecionamos as com desempenho abaixo de 40%, encontrando as questões de nº 05, 08, 

01 e 02. Vamos a elas. 

                                                 
41 Ver declarações às páginas 14 e 15 deste trabalho. 



110 
 

4.3.2.1.1 Questões com os Melhores Desempenhos  
 

As quatro questões de melhor desempenho apresentaram conteúdos e formatos distintos 

(afirmação incompleta e resposta múltipla), e nenhuma delas foi elaborada na perspectiva da 

memorização ou de forma negativa, porém, observamos que os distratores  apresentaram “pistas” 

de que eram afirmações incorretas, favorecendo o acerto por exclusão, conforme vemos nas 

questões 06 e 07 abaixo.  

(06, CP, NOV, 2008) Como professores, precisamos preparar os estudantes para trabalharem com o universo 
tecnológico. Na escola, para que os estudantes possam compreender o mundo em que vivem e posicionarem-se 
criticamente, uma questão fundamental, no uso das tecnologias da informação e comunicação, é 
A) utilizar todas as técnicas do computador. 
B) acessar, analisar e interpretar as informações. 
C) arquivar informações e transferi-las aos demais interessados. 
D) acessar e copiar todas as informações disponíveis. 
E) construir programas nas mídias digitais e audiovisuais. 
 
(07, CP, NOV, 2008) A escolarização básica constitui instrumento indispensável à construção da sociedade 
democrática, tendo como função a socialização do saber sistematizado e construído historicamente pela humanidade, 
essencial ao exercício da cidadania. Assim, a escola é 
A) a redentora das injustiças sociais e democráticas. 
B) reprodutora das desigualdades sociais e econômicas. 
C) instituição que deve, prioritariamente, preparar os estudantes para as profissões técnicas. 
D) uma das instâncias que pode favorecer as mudanças sociais na direção da democracia. 
E) responsável pela divulgação dos saberes de senso comum. 
 
 

A questão 06 tem o formato de afirmação incompleta e apresentou um enunciado sobre o 

uso das tecnologias da informação e comunicação na escola para ser complementado por uma das 

alternativas apresentadas. Destas, apenas uma (a B) não deixou dúvidas quanto à sua veracidade 

para completar corretamente o enunciado, e 91,61% dos candidatos a escolheram, pois as demais 

apresentaram afirmações que fugiram completamente ao uso correto das novas tecnologias de 

informação e comunicação no espaço escolar, utilizando-se do termo “todas’ em duas delas, 

ferindo, inclusive, as orientações dos guias de elaboração de provas para não formular afirmativas 

com termos genéricos e amplos como “todo”, “nenhum”, “apenas”, em A (todas as técnicas) e 

em D (copiar todas as informações). Nas alternativas C e D, respectivamente, a limitação de 

apenas “arquivar informações” e a magnitude de “construir programas”, devem ter levado 

facilmente os candidatos a excluírem as mesmas como corretas, uma vez que não há sentido em 

apenas arquivar informações num computador, por exemplo, sem qualquer objetivo ou utilidade, 

e, por outro lado, é improvável alunos de escolas de nível fundamental e médio serem levados a 
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construir “programas nas mídias digitais e audiovisuais” em salas de aula informatizadas ou em 

laboratório.   

Segundo Gatti e Nunes (2009), a temática das novas tecnologias ainda são pouco 

abordadas nos cursos de formação de professores, porém, em que pese essa lacuna, podemos 

justificar o bom desempenho dos candidatos nesta questão não só pela evidência da resposta 

correta pela exclusão, considerando o que as afirmações dos distratores apresentaram,  mas 

também pelo fato da temática das NTIC fazerem parte da rotina de muitos brasileiros, e num 

número cada vez mais crescente, segundo dados do Censo 2008 do IBGE42, seja através do 

acesso a computadores pessoais, a notbooks, a ipods, à Internet, enfim, a todo o aparato 

tecnológico presente nos centros urbanos mais modernos de nosso país, além das novidades 

tecnológicas serem divulgadas na mídia, em congressos, encontros e em outros espaços de 

formação do professor, que não a faculdade, com os quais, acreditamos, os candidatos mantêm-se 

atualizados. 

A questão 07 também é de afirmação incompleta e abordou o conteúdo referente à Função 

Social da Escola e apresentou o segundo melhor índice de acerto, que foi de 81,07%. 

As alternativas refletiram sobre as características “da escola indispensável à construção da 

sociedade democrática”, mas apenas uma, a D, completa prontamente o enunciado, pois, mesmo 

que consideremos a linha teórica que acredita ser a educação a redentora dos problemas sociais 

(A) ou que a escola é reprodutora das desigualdades sociais e econômicas (B), as afirmações 

dessas alternativas são incoerentes com o que está posto no enunciado da questão.  

A alternativa C afirma que a escola é “a instituição que deve, prioritariamente, preparar os 

estudantes para as profissões técnicas”, o que é uma inverdade, pois são as escolas 

profissionalizantes as que têm essa incumbência prioritária, da mesma forma que  a alternativa E 

também afirma algo que, inclusive, nega o que está dito no enunciado da questão, pois cabe à 

escola socializar o saber sistematizado e construído historicamente pela humanidade, e não 

divulgar os saberes do senso comum.   

Tomando, então, o tema da construção de uma sociedade democrática através da 

educação, facilmente o candidato poderia concluir que a alternativa D é a que abarca essa 

discussão, analisando as afirmações das alternativas, excluindo umas e refletindo sobre outras.      

                                                 
42 Segundo censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2005 a 2008  houve uma evolução significativa no percentual de 
acesso à Internet entre os brasileiros de todas as faixas etárias pesquisadas. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 01 ago. 2011.   
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As outras duas questões com bom índice de desempenho foram de resposta múltipla e se 

referiram aos conteúdos dos Saberes Docentes e da Avaliação da Aprendizagem. Vejamos como 

elas se apresentaram. 

(10, CP, NOV, 2008) “Saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria 
produção ou a sua construção” Paulo Freire (1996). A partir dessa citação, é CORRETO inferir que, em sala de aula, 
o (a) professor(a) deve 
I. informar as razões políticas da história do conhecimento. 
II. acatar o pensamento crítico dos alunos, favorecendo a discussão e a construção de novos conhecimentos. 
III. estar aberto às indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos. 
IV. provocar reflexões e discussões, relacionando as teorias com exemplos práticos e contextualizados. 
V. entregar ao aluno endereços de sites que facilitem o ensino de sua disciplina. 
Assinale a alternativa que contém as afirmativas CORRETAS. 
A) I, II e III, apenas. 
B) II, III e IV, apenas.  
C) I, II e IV, apenas.  
D) II e IV, apenas. 
E) IV e V, apenas. 

 

A questão acima apresentou uma citação explícita de Paulo Freire sobre o processo de 

construção do conhecimento, para que o candidato a interpretasse à luz da atuação do professor 

na prática docente, devendo escolher duas ou três afirmações corretas sobre a postura que o 

professor deve ter diante do conhecimento em sala de aula, dentre as cinco que foram 

apresentadas.  

Essa citação consta no livro Pedagogia da Autonomia (1996) em sua 40ª reimpressão em 

2009, e tornou-se adequada a uma prova de concurso público para professor, uma vez que levou 

o candidato a refletir sobre os seus conhecimentos e a de seus alunos numa situação verossímil de 

ensino. A citação completa diz assim:  

 
Saber ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a 
sua própria produção ou a sua construção. Quando entro numa sala de aula devo 
estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a 
suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – 
a de ensinar e não a de transferir conhecimento (p. 47). 

 
As afirmações apresentadas estão muito claras em relação ao que se espera ou não desse 

professor. Assim, as afirmações I e V devem ter sido excluídas rapidamente como corretas por 

apresentarem informações que não condizem com o perfil desejado para o professor crítico, 

reflexivo, curioso e construtor de conhecimentos juntamente com seus alunos, uma vez que 

“informar as razões políticas da história do conhecimento” ou entregar ao aluno endereços de 

sites vão de encontro ao que Paulo Freire prega com sua pedagogia libertadora (FREIRE, 1987).  



113 
 

Ao contrário, as proposições II, III e IV refletem atitudes do professor comprometido com 

a educação e a liberdade dos alunos.    

Chamamos a atenção para o fato de que a bibliografia não foi divulgada neste concurso de 

novembro/2008, como também no de abril/2008, como já dito, porém, esse fato não impediu que 

a maioria dos candidatos (89,10%) acertasse esta questão, demonstrando a familiaridade dos 

candidatos com as ideias de Paulo Freire, revelando o prestígio que esse educador conta no meio 

acadêmico.    

 Por outro lado, também percebemos a reflexão sobre a prática docente nesta questão, o 

que provavelmente levou os candidatos a se colocarem no lugar do professor hipotético da 

citação de Paulo Freire, corroborando com sua posição de professor reflexivo e crítico proposto 

por esse educador. 

 A próxima questão também revela um pouco dessa prática do professor em sala de aula e,  

talvez pelo caráter de proximidade com a realidade profissional de muitos candidatos já 

professores, a questão foi respondida corretamente por 86,76% deles.    

(09, CP, NOV, 2008) A avaliação da aprendizagem na educação básica deve ser desenvolvida como um processo de 
acompanhamento permanente do desenvolvimento do estudante, objetivando 
I. pontuar os resultados alcançados pelos estudantes. 
II. favorecer e ampliar as possibilidades de aprendizagem do aluno. 
III. realizar comparações com modelos e objetivos pré-estabelecidos. 
IV. atribuir as notas e médias com precisão e objetividade. 
V. permitir ao professor perceber os avanços e as dificuldades dos alunos. 
 
Assinale a alternativa que contém as afirmativas CORRETAS. 
A) I, II e III.  
B) II e III.  
C) II e V.  
D) II, III e IV.  
E) IV e V. 
 

A questão também é de resposta múltipla e apresenta um enunciado incompleto sobre 

avaliação da aprendizagem para ser complementado com duas ou três afirmações propostas. 

É uma questão que remete à prática da avaliação pelo professor, enfocando em três de 

suas afirmações, as de número I, III e IV, princípios da avaliação somativa, tão combatida 

atualmente nos meios acadêmicos, que refletem sobre o que não se espera de um processo 

avaliativo que considere o desenvolvimento do aluno; e duas que refletem sobre a avaliação 

formativa e diagnóstica (II e V), consideradas corretas, pois apresentam as características da 

avaliação como um processo de acompanhamento permanente do desenvolvimento do aluno. 
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Percebemos nesta questão, assim como nas outras acima analisadas, afirmações fáceis de 

serem identificadas como falsas, pela colocação de termos que excluem a veracidade das 

mesmas. Assim, nas afirmações I, III e IV, vemos claramente essa situação, ao se colocar 

expressões como “pontuar resultados”, “realizar comparações” e  “atribuir notas e médias”, ou 

seja, pela forma como o conteúdo foi abordado, o candidato pouco refletiu sobre a prática 

avaliativa, ao identificar “lugares-comuns” sobre o que muito se diz da avaliação somativa.  

Interessante registrar que no trabalho de Gatti e Nunes (2009), essas autoras verificaram 

que em concursos públicos para professor de Língua Portuguesa, muitas questões relacionadas à 

avaliação da aprendizagem se destacam, demonstrando, assim, certa familiaridade dos candidatos 

com essa temática, talvez por apresentar caráter de um saber experiencial, conforme classificação 

de Tardif (2008) , no qual o candidato, já professor ou não, se identifica com as situações 

expostas, afinal de contas, consideramos que avaliar o aluno é uma atividade inerente à atividade 

do professor.  

 Sem querermos desmerecer o estudo ou a capacidade de análise dos candidatos, 

qualidades louváveis para quaisquer concorrentes a cargos em concursos públicos, observamos 

que os conteúdos abordados nas questões de melhor desempenho se revelaram próximos das 

discussões do senso comum ou da prática dos candidatos, ensejando, dessa forma, certa 

facilidade na identificação dos itens corretos e a exclusão dos errados, considerando também, a 

formulação dos distratores, muitas vezes destoantes do que orientam os guias de elaboração de 

questões de provas e facilmente identificáveis como incorretos. 

 

4.3.2.1.2 Questões com os Piores Desempenhos 

   

 As questões de Conhecimentos Pedagógicos com os menores índices de acerto foram em 

número de quatro e abordaram conteúdos diversos, conforme vimos no quadro 16. Porém, quanto 

ao seu formato, todas elas foram de resposta múltipla, o que deve ter requerido maior atenção 

para os candidatos na hora de respondê-las, considerando a sua complexidade maior em relação 

aos outros formatos (Vianna 1976). São as que vêm a seguir.  
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(05, CP, NOV, 2008) A Lei N° 10.639/2003, que trata da história e da cultura afro-brasileira, altera a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Nº 9.394/96) para incluir 
I. nas escolas e nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, a obrigatoriedade do 
ensino sobre “História e Cultura Afro-Brasileira’’. 
II. no calendário escolar, o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’. 
III. conteúdos referentes à História e à Cultura Afro-Brasileira, devendo ser ministrados, especificamente, nas 
áreas de Educação Artística, de Literatura e História Brasileira. 
Assinale a alternativa que contém as afirmativas CORRETAS. 
A) Apenas II e III.  
B) Apenas I e III.  
C) Apenas I e II.  
D) Apenas II.  
E) Apenas III. 

 

A questão apresenta três afirmações e cinco alternativas de resposta, com um enunciado 

que será complementado com uma ou duas afirmações, conforme o que está exposto nas 

alternativas.   

Sobre seu conteúdo, observamos que ele apresenta o texto da Lei nº 10.639/2003, que 

trata da história e cultura afro-brasileira e africana, sendo elaborada na perspectiva da 

memorização e solicitando ao candidato que ele reconheça nas afirmações algumas 

recomendações que essa lei traz. Pela leitura na íntegra da Lei nº 10.639/2003, e comparando o 

enunciado da questão com cada uma das afirmações apresentadas, observamos o seguinte: 

a) a afirmação I apresenta o termo “nas escolas” que não consta no texto legal, conforme 

lemos no seu Art. 1º: “Art. 26-A43. Nos estabelecimentos de ensino44 fundamental e médio, 

oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira” 

(BRASIL, 2003); 

b) a “II” está inegavelmente correta em relação à lei, conforme Art. 1º: “Art. 79-B. O 

calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como “Dia Nacional da Consciência Negra” 

(BRASIL, 2003); 

c) A “III” está incorreta, uma vez que as áreas de Educação Artística e de Literatura e 

História Brasileiras, em especial45, conforme Art. 1º da Lei nº 10.639/2003 (BRASIL, 

2003) são as que devem abordar os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira, 

e não “especificamente, nas áreas de Educação Artística, de Literatura e História Brasileira”, 

conforme está apresentado nessa afirmação. 

                                                 
43 A Lei nº 11.645, de 10/03/2008, alterou a redação desse artigo 26-A, § 1º e § 2º, incluindo também o ensino obrigatório do estudo da “História e 
Cultura Indígena”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm>. Acesso em: 01 ago. 2011. 
44 Grifo nosso. 
45 Grifo nosso. 
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Pois bem, pela nossa análise, a resposta correta seria a alternativa “D) Apenas II” e não a 

alternativa “C) Apenas I e II”, conforme divulgado no gabarito oficial dessa prova. 

 Infelizmente, como não dispomos dos índices de acertos por alternativa, outra 

possibilidade também de avaliar questões de concursos públicos, inferimos que a resposta para 

esta questão gerou muitas dúvidas nos candidatos que, conhecendo o conteúdo dessa lei, 

considerou apenas a afirmação II como correta, ao mesmo tempo em que concordasse que 

“escolas” e “estabelecimentos de ensino fundamental e médio” fossem termos sinônimos. Porém, 

num concurso público, entre optar pelo termo que está explícito na lei e realizar interpretações 

outras, o atento candidato deve preferir a primeira opção. 

 Ou seja, percebemos que, nesta questão 05, inicialmente, houve por parte da banca 

elaboradora uma certa negligência no trato com a informação contida na lei, apresentando em 

uma afirmação (I) um termo que não consta no texto legal e ainda assim a considerando correta, 

levando ao erro, talvez, milhares de candidatos preparados para responder corretamente à 

questão.  

Outro fato a analisar é que essa lei, assinada em 09/01/2003, à época do concurso havia 

cinco anos que tinha sido promulgada, o que não chega a ser muito tempo, e talvez não fosse 

discutida nos meios sociais ou até mesmo em cursos de formação do professor.  

Em levantamento realizado para esta pesquisa, na intenção específica de verificar se esse 

conteúdo é abordado no curso de Letras da Universidade Federal de Pernambuco, tendo em vista 

que dispúnhamos das ementas de todos os componentes curriculares desse curso, verificamos que 

em nenhuma ementa dos componentes da formação pedagógica, nos perfis antigo (que vigorou 

de 1997 até 2009) e atual (vigorando desde 2010), essa lei é apresentada em seus conteúdos 

programáticos. Não podemos afirmar, contudo, que ela não seja discutida no âmbito das aulas ou 

eventos equivalentes, por exemplo, em seminários, colóquios, etc., mas, em nossa análise 

documental, a ausência dessa lei nos conteúdos programáticos dos componentes curriculares 

desse curso ficou evidente.   

Tal situação é corroborada com a afirmação de Santana (2010) quando, em trabalho 

realizado sobre o ensino de Arte nas séries inicias do Ensino Fundamental e a aplicação desta lei 

que ora discutimos, este diz que a temática que Lei nº 10.639/2003 é recente no âmbito oficial da 

política educacional brasileira, gerando, portanto, até inquietações e dúvidas nos meios 

acadêmicos entre os agentes de formação escolar, principalmente no “como ensinar aquilo que 
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ainda é considerado nas práticas sociais uma realidade desconhecida” (p. 169), além de até o ano 

de 2010 ela não ter sido regulamentada pelas instâncias legislativas do país.  

Acreditamos, assim, que esses fatos nos dão pistas do que pode ter acontecido para os 

candidatos terem tido um desempenho de apenas 22,78% nessa questão, a saber, conteúdo 

apresentado na perspectiva da memorização, má elaboração de uma das afirmações, pouca 

familiaridade dos candidatos com o conteúdo, levando ao erro milhares de candidatos, e pouco 

conhecimento ou discussão da citada lei nas instâncias de formação de professor. 

A próxima questão também é de resposta múltipla e aborda o conteúdo sobre as 

tendências pedagógicas contemporâneas, tratando especificamente das características/prioridades 

do tecnicismo educacional, apresentando um enunciado que as classifica em conservadoras e 

progressistas, solicitando que o candidato assinale, dentre as cinco afirmações propostas, duas ou 

três corretas, conforme são apresentadas nas alternativas de respostas:   

 

(08, CP, NOV, 2008) Nos últimos anos, diversos estudos têm sido dedicados à história da educação no Brasil e suas 
relações com as tendências pedagógicas, comumente classificadas como conservadoras e progressistas. Dentre as 
conservadoras, tem-se a pedagogia tradicional, a pedagogia renovada e o tecnicismo educacional. O tecnicismo 
educacional prioriza o(a)  
 I. uso de meios e técnicas eficazes para a aprendizagem por meio do estímulo e resposta. 
II. definição dos objetivos instrucionais operacionais. 
III. ação do professor como detentor do saber, que expõe e interpreta a matéria. 
IV. processo de participação ativa do aluno. 
V. método, como trabalhos em grupo, pesquisas e experimentação. 
Assinale a alternativa que contém as afirmativas CORRETAS. 
A) I, II e IV.  
B) II, III e V.  
C) III e V.  
D) II e III.  
E) I e II. 
 

Conforme Libâneo (1990), as tendências pedagógicas conservadoras se classificam em 

Tradicional, Renovadora-Progressiva e Liberal-Renovadora Não Diretiva (Escola Nova), as 

chamadas Renovadas, e a Tecnicista; enquanto que as progressistas são a Libertadora, a 

Libertária, a Crítico-Social dos Conteúdos ou Histórico-Crítica.  

Pelo gabarito, as afirmações I e II são as corretas, pois são as duas únicas afirmações que 

se referem à pedagogia tecnicista e, de fato, a afirmação III se refere à tendência pedagógica 

tradicional e a IV e V se referem a tendências pedagógicas progressistas.  

Chamamos a atenção para o fato de a afirmação III em muito se aproximar de uma 

característica do tecnicismo educacional, pois, nessa tendência pedagógica, mesmo que o  
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professor utilize técnicas e recursos audiovisuais, por exemplo, para a ministração de aulas, a 

figura do professor detentor do saber ainda é enfatizada, ou seja, há uma similaridade de 

características entre a tendência pedagógica tecnicista e a tradicional (Gadotti, 1988), de tal sorte 

que o candidato pode ter ficado na dúvida entre as afirmações I, II e III. 

 Observando as alternativas, inexiste a opção dessas três afirmações em conjunto serem as 

corretas, havendo apenas a possibilidade da dupla II e III ou I e II, nas alternativas D e E, 

respectivamente, o que tenha confundido os candidatos, levando alguns a optarem pela 

alternativa D ou pelas demais, e apenas 27,39% optou pela alternativa E, a resposta correta. 

Nossa próxima questão refere à Lei nº 9.394/1996 – LDB, abordando o Art. 4º em seu 

enunciado. Vejamos como ela se apresentou.  

(01, CP, NOV, 2008) Conforme a Lei 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o dever do Estado com 
educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de 
I. ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 
II. progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 
III. oferta de ensino noturno especial, com carga horária reduzida. 
IV. atendimento educacional gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente, em classes 
especializadas. 
V. acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 
Assinale a alternativa que contém as afirmativas CORRETAS. 
A) Apenas I, II e V. 
B) Apenas I, II e III.  
D) Apenas I e III. 
C) Apenas II, III e V.  
E) Apenas III, IV e V. 

Questão de resposta múltipla, na perspectiva da memorização, tomando por base a Lei nº 

9.394/1996 - LDB, abordando a obrigação do Estado para com a educação pública, conforme 

determina o Art. 4º dessa Lei, que transcrevemos a seguir:  

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante 
a garantia de:  
1. ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria;  
2. progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;  
3. atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino;  
4. atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos 
de idade;  
5. acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 
segundo a capacidade de cada um;  
6. oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;  
7. oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e 
modalidades adequadas às suas  necessidades e disponibilidades, garantindo-se   
aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola;  
8. atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de 
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programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde;  
9. padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e 
quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento 
do processo de ensino-aprendizagem. (BRASIL, 1996). 
 

Pela transcrição do artigo acima, verificamos que das afirmações constantes nas questões, 

três delas (as corretas – I, II e V) reproduzem exatamente o que está explicitado nos itens da lei (1, 

2 e 5), o que poderia ter facilitado a resolução da questão, o que não se deu, e o mais interessante é 

vermos a coincidência na numeração das afirmativas corretas na questão ( I, II e V) e no texto 

legal (1, 2 e 5).   

Observamos que as afirmações I, II e V estão muito claras quanto à sua veracidade. A III 

(que se refere ao item 6 do Art. 4º) apresenta uma informação errada que muito ouvimos sobre o 

ensino noturno: a de que a carga horária é reduzida, da mesma forma que a IV ( item 3 da lei) 

afirma que o atendimento a alunos portadores de necessidades especiais deve ser oferecido, 

preferencialmente, em classes especiais, quando, na verdade, o atendimento deve ser realizado, 

preferencialmente, em classes regulares de ensino.  

Dessa forma, alguns candidatos podem ter sido atraídos para essas duas afirmações erradas, 

pelo muito que se diz no senso comum sobre essas situações, levando-os ao erro, ou, então, da 

mesma forma como aconteceu na questão 05, os candidatos apresentaram pouca familiaridade com 

o texto legal.  

 Nossa última questão a ser analisada também é de resposta múltipla, apresentando um 

enunciado incompleto sobre a construção do projeto político-pedagógico da escola básica, para 

que duas ou três afirmações o complementem, conforme vemos abaixo: 
  

(02, CP, NOV, 2008) A construção coletiva do projeto político-pedagógico, na escola básica, requer 
I. descentralização da tomada de decisões. 
II. instalação de processo de avaliação na perspectiva formativa. 
III. democratização das ações técnicas e administrativas. 
IV. um gestor organizado e com poder de decisão gerencial. 
V. personalismo nos encaminhamentos administrativos e pedagógicos. 
Assinale a alternativa que contém as afirmativas CORRETAS. 
A) I, II e III.  
B) I, III e V.  
C) II, III e V.  
D) IV e V.  
E) I e IV. 
 

Acreditamos que, na falta de uma orientação bibliográfica que servisse de base para 

estudar o conteúdo, os candidatos devem ter respondido à questão tomando por base sua 
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experiência como participante da construção do PPP de sua escola ou acertaram por exclusão, 

desconsiderando as afirmações IV e V, uma vez que elas não apresentam requisitos para a 

construção de um PPP, ou seja, necessariamente, o gestor não precisa ser organizado (IV) e nem 

possuir personalismo nos encaminhamentos administrativos e pedagógicos (V) para a construção 

de um PPP. A questão também apresentou certa subjetividade nas afirmações, o que deve ter 

confundido muitos candidatos.   

Observamos que nessas questões em que os candidatos a professor tiveram desempenho 

sofrível, algumas características sobressaíram, como pudemos constatar: questões de resposta  

múltipla, em que se exige a habilidade de interpretar, induzir, comparar uma afirmação com 

outra, ao mesmo tempo em que questões na perspectiva de memorização de textos legais, 

principalmente, ou dissociadas da reflexão sobre a sala de aula, de caracterização de conceitos 

ofereceram mais dificuldade de resolução por parte dos candidatos a futuros professores, 

ensejando uma reflexão sobre quais conhecimentos e habilidades são mais importantes para 

avaliar numa seleção para professor.   

4.3.2.2 Análise das Questões de Conhecimentos Específicos 

 

Na prova de Conhecimentos Específicos, observamos que a questão que obteve o maior 

índice de acerto foi a de nº 20, com 87,80%, e o menor índice foi o de 21,09% para a questão nº 

39. Das 30 questões, em 16 delas mais de 50% dos candidatos obtiveram êxito nas respostas, 

restando as 14 questões que apresentaram índice de acerto abaixo dos 50%. Vejamos o quadro 

19. 
QUADRO 19 – PERCENTUAL DE ACERTO POR QUESTÃO EM ORDEM DECRESCENTE –

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

Nº 

DA 

QUESTÃO 

 

FORMATO

 

 

% 

ACERTO 

 

CONTEÚDO DA 

QUESTÃO 

Nº 

DA 

QUESTÃO

 

FORMATO

 

% 

ACERTO 

 

CONTEÚDO 

DA QUESTÃO

20 FN 87,80 Ensino de língua 31 I 53,33 Análise de texto
38 AI 87,65 Prod. de texto 17 FN 49,24 Língua falada 
13 I 86,35 Variação ling. 36 RM 48,25 Modernismo 
40 RM 80,57 Leitura 35 RU 47,64 Pré-Modernismo
37 AI 77,43 Texto literário 27 AI 47,23 Ensino de língua

22 RM 76,76 Variação linguística 30 I 46,24 Gên. textual 
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Nº 

DA 

QUESTÃO 

 

FORMATO

 

 

% 

ACERTO 

 

CONTEÚDO DA 

QUESTÃO 

Nº 

DA 

QUESTÃO

 

FORMATO

 

% 

ACERTO 

 

CONTEÚDO 

DA QUESTÃO

24 FN 76,50 Ensino de leitura 14 I 43,66 Variação ling. 
19 I 73,60 Gên. Textual  23 AI 41,67 Texto 

15 FN 70,66 Gêneros textuais 18 RM 40,07 Gêneros 
discursivos 

34 I 69,9 Sintaxe 28 RM 39,96 Ensino de língua
12 I 68,48 Variação ling. 21 I 36,98 Coesão textual 
26 RM 61,19 Texto 16 FN 31,59 Gêneros textuais

29 AI 58,72 Enunciação/Enunciado
 25 I 23,67 Coerência textual

32 I 57,16 Análise de texto 33 I 21,48 Análise de texto
11 I 55,34 Variação ling.  39 FN 21,09 Ensino de língua

 

Da mesma forma que na prova de Conhecimentos Pedagógicos, nesta também 

analisaremos as questões que apresentaram melhores índices de acerto acima de 80%,  chegando 

às questões de nº 20, 38, 13 e 40, e para as de pior desempenho selecionamos as questões com 

índices inferiores a 40%, chegando às questões de nº 39, 33, 25, 16, 21 28,  Vamos a elas. 

 

4.3.2.2.1 Questões com os Melhores Desempenhos 

 

As quatro questões de melhor desempenho nesta prova apresentaram formatos distintos, 

sendo uma de afirmação incompleta, uma de formato negativo, uma de interpretação e uma de 

resposta múltipla. Quanto aos conteúdos, estes foram da dimensão linguística, estando uma das 

questões relacionada a um texto-base apresentado como suporte para a resolução da mesma.  

A primeira questão a ser analisada tem o formato negativo e apresentou o conteúdo da 

dimensão linguística referente ao ensino da língua portuguesa, conforme vemos abaixo:  

 (20, CE, NOV, 2008) Ao entrar para a vida escolar, tanto crianças quanto adultos possuem dificuldades em aprender 
os conteúdos de ensino da Língua Portuguesa. Nesse contexto, analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa 
que contém um princípio que NÃO deve ser considerado pelo professor em sala de aula. 
A) A noção de processo de ensino como transmissão de conhecimentos lapidados e moldados para que sejam 
repetidos pelos alunos. 
B) O letramento no processo ensino-aprendizagem como resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais 
de leitura e escrita. 
C) As aulas de Língua Portuguesa devem ser distribuídas de forma que garantam a leitura, a escrita e a reescrita de 
textos. 
D) O desenvolvimento da pesquisa em sala de aula, valorizando as condições de produção do discurso e dos gêneros 
textuais. 
E) Os alunos precisam ter acesso letrado a textos (de opinião, literários, científicos, jornalísticos, informativos etc.) e 
realizarem uma leitura crítica e cidadã desses textos. 
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 A questão apresenta uma afirmação sobre as dificuldades que crianças e adultos 

enfrentam para a aprendizagem da Língua Portuguesa e um comando solicitando que o candidato, 

à luz do que foi explicitado, analise e marque a alternativa que não se refere a um princípio que 

deve ser seguido pelo professor em sala de aula.  

 Mesmo tendo sido elaborada na perspectiva da negação, formato não recomendado pelos 

guias de orientação para elaboração de questões de provas, muitos candidatos marcaram 

corretamente a alternativa A, uma vez que apenas ela apresentou um princípio que não condiz 

com a ação de um professor de Língua Portuguesa em sala de aula no processo de ensino-

aprendizagem. 

 A alternativa A pode ter remetido muitos candidatos a refletirem sobre a concepção de 

educação bancária de Paulo Freire e também sobre muito do que se diz sobre o ensino de língua 

na atualidade, uma vez que os PCN, por exemplo, indicam uma nova forma do professor e aluno 

se posicionarem diante do ensino-aprendizagem da língua portuguesa (BRASIL, 1997), que se 

relaciona diretamente com os princípios elencados nas demais alternativas. 

 Por outro lado, os distratores apresentaram afirmações muito claras quanto à sua 

veracidade, ou seja, muito verossímeis em relação à boa prática docente, ao que se discute nos 

espaços de formação do professor de Língua Portuguesa, o que não deixou dúvidas na maioria 

dos candidatos, da mesma forma como aconteceu na questão que vem a seguir, cujo conteúdo 

versou sobre produção de texto.  

(38, CE, NOV, 2008) Uma proposta pedagógica centrada na produção de texto, num contexto atual de ensino de 
língua deve considerar CORRETO que 
A) o ensino-aprendizagem de produção de texto centrado nos gêneros textuais ou discursivos deve deixar de lado 
alguns aspectos relacionados à tipologia textual, tais como a descrição, a narração e as técnicas de argumentação. 
B) os projetos de produção textual que valorizam os gêneros textuais orais afastam diversas situações em que o aluno 
se expressa oral e publicamente, como um programa de rádio ou de TV, um jornal falado ou um júri simulado. 
C) a criação de situações em que a produção de texto seja socializada não contribui para o desenvolvimento da 
competência textual e discursiva dos aprendizes. 
D) situações de produção de textos em pequenos grupos, nas quais os alunos discutam um determinado assunto, 
interferem na construção de textos ambíguos e fragmentados. 
E) o ensino centrado na construção e organização de diversos gêneros discursivos forma alunos-escritores 
capazes de produzir textos coesos, coerentes e eficazes. 
 

A questão acima é de afirmação incompleta, apresentando uma frase sobre o que se deve 

considerar como correto numa proposta pedagógica centrada na produção de texto e no contexto 

atual de ensino de língua materna para que o respondente a complemente com uma das cinco 

alternativas propostas. Ora, à exceção da alternativa E, todas as outras quatro apresentam 

palavras ou expressões que lhes dão de imediato um caráter de incorreção.  
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Senão, vejamos: a alternativa A apresenta a expressão “deve deixar de lado”; a B, 

“afastam diversas situações”; a C, “não contribui para o desenvolvimento” e a D afirma que 

“situações de produção de textos em pequenos grupos interferem na construção de textos 

ambíguos e fragmentados”, ou seja, são termos que negam o princípio do ensino-aprendizagem 

da leitura e escrita baseado na produção de textos e de língua como interação social.  

 Acreditamos que, para o candidato já professor, sua própria experiência profissional o 

levaria à resposta correta, assim como o candidato que ainda não exerce a profissão docente, este, 

porém, pautado nos conhecimentos adquiridos em livros e espaços de sua formação inicial. 

 A próxima questão com melhor desempenho foi classificada com o formato de 

interpretação, uma vez que há um texto-base subjacente ao enunciado para se responder à questão 

e ao mesmo tempo em que desejamos evidenciar esse recurso, mesmo que sua estrutura seja 

também de resposta múltipla.  Vamos a ela: 

(13, CE, NOV, 2008) Analise as afirmações abaixo. 
I. A língua portuguesa pode ser definida como um conjunto de variedades lingüísticas. 
II. A variante linguística de prestígio – chamada também de língua culta - é a única que merece ser chamada de 
língua portuguesa. 
III. É uma contradição um falante de português dizer: "Eu não consigo aprender português.”, ou "Eu não sei falar 
português". 
IV. “Tu foi”, "Então tá” são frases da linguagem popular que devem ser banidas de todos os contextos, por serem 
uma forma inculta de expressão. 
De acordo com as idéias do Texto I46, assinale a alternativa que contém as afirmações CORRETAS. 
A) I e II.  
B) I, II e IV.  
C) I e III.  
D) II, III e IV.  
E) III e IV. 
 A questão acima solicita ao candidato que ele analise as quatro afirmações propostas e 

que assinale a alternativa que contém apenas afirmações corretas, neste caso, duas ou três.  

 As afirmações abordam as temáticas da variação linguística e da norma-padrão da língua 

e, da forma como foram citadas, não deixaram dúvidas no candidato atualizado sobre as questões 

da língua e suas variantes sobre quais seriam as corretas e quais as incorretas, afinal, na 

afirmação II a palavra “única” e na IV o termo “devem ser banidas” excluíram rapidamente a 

correção dessas duas, e quanto às duas restantes, a I e a III, seus conteúdos estão muito claros, 

não deixando dúvidas para um candidato mais atento.  

 Interessante também observarmos que, por exclusão das duas reconhecidamente 

incorretas, a II e a IV, facilmente o candidato chegaria à alternativa C, uma vez que nas 

                                                 
46 Ver Anexo B.   
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alternativas não há apenas a afirmação I como a correta e nem apenas a afirmação III. Ou seja, 

mesmo na dúvida entre a veracidade das duas, o candidato optaria, provavelmente, pela 

alternativa do gabarito. 

 Porém, acreditamos, que, independente dessa fragilidade exposta nas alternativas, quando 

o candidato lida com conceitos ou situações que reforçam seus conhecimentos, parece ser mais 

fácil para ele encontrar a resposta correta de uma questão, de modo semelhante ao que ocorreu 

com nossa próxima que vem a seguir:  

(40, CE, NOV, 2008) Nos últimos anos, a leitura compartilhada tem sido uma das estratégias mais eficientes para 
favorecer o processo de letramento na escola, buscando aproximar os alunos do mundo letrado, mesmo quando ainda 
não sabem ler. Diante desse contexto, analise as afirmações abaixo. 
I. A leitura contribui para ampliar a visão de mundo, estimular o desejo de outras leituras, exercitar a fantasia e a 
imaginação. 
II. A leitura contribui para compreender o funcionamento comunicativo da escrita e relação fala/escrita. 
III. A leitura contribui para desenvolver as estratégias de leitura, ampliar a familiaridade com os textos. 
IV. A leitura desenvolve a capacidade de aprender e amplia o repertório textual e de conteúdos para a produção 
dos próprios textos. 
V. A leitura favorece a aprendizagem das convenções da escrita. 
A afirmativa é VERDADEIRA nos itens: 
A) I, II, III, IV e V. 
B) I, II, IV e V, apenas.  
D) I, II e III, apenas. 
C) I, II, III e V, apenas.  
E) II, IV e V. 

 

Questão também de resposta múltipla em que é apresentada uma frase sobre a leitura e o 

processo de letramento na escola, com um enunciado que solicita ao candidato que ele analise as 

afirmações propostas à luz da frase exposta e marque a alternativa que apresenta as afirmações 

corretas. 

As afirmações estão coerentes com a discussão proposta, foram escritas na perspectiva 

positiva e muito claras quanto à veracidade das mesmas, nenhuma apresentando palavra ou termo 

que levantasse dúvidas quanto à sua correção. O candidato atualizado quanto às questões da 

leitura na escola não sentiria dificuldades, presumimos, de marcar a alternativa A como a correta. 

Das questões com melhor desempenho nesta prova de Conhecimentos Específicos, mais 

uma vez percebemos, assim como na prova de Conhecimentos Pedagógicos, que os distratores 

apresentaram-se muito próximos do irreal, do inverídico, levando o candidato a marcar 

facilmente o gabarito da questão, seja pela exclusão, seja pela colocação de conteúdos relevantes 

para a prática do professor ou já consolidados na sua formação e, por isso, não apresentaram 
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dificuldades de entendimento por parte dos candidatos respondentes à prova, fazendo com que 

houvesse uma imediata identificação do gabarito das questões.    

 

4.3.2.2.2 Questões com os Piores Desempenhos 

 

Nas seis questões com os piores desempenhos, duas apresentaram o formato negativo, 

uma de resposta múltipla e três de interpretação, sendo uma destas elaborada na perspectiva 

negativa. De conteúdos diversos, eles se classificaram na dimensão linguística em cinco questões, 

e um deles se classificou na dimensão interpretativa (questão de Análise de texto). Vejamos como 

cada uma delas se apresentou.   

(39, CE, NOV, 2008) As pesquisas que se desenvolveram no século XX, no âmbito do ler e do escrever indicam 
mudanças do papel da escola e, conseqüentemente, da ação docente. Nesse contexto, enumeramos algumas 
considerações a respeito da ação do professor em sala de aula, EXCETO. 
A) Assim como os alunos, o professor precisa se tornar sujeito do mundo da leitura e da escrita que organize 
registros de acompanhamento do processo de construção de seu grupo. 
B) É de interesse do professor organizar projetos para desenvolver a oralidade. 
C) Cabe ao professor acompanhar a pluralidade das práticas sociais de leitura. 
D) É preciso que o professor em sala de aula se torne leitor e se reconheça autor de sua prática pedagógica. 
E) Ao abordar o uso social da escrita, o professor possibilitará o delineamento de situações em que todos atribuam 
sentido ao conhecimento da escrita. 

 

Questão referente ao conteúdo do ensino de língua, no âmbito do ler e do escrever, na 

dimensão linguística, apresentando-se sob o formato negativo, em que é mostrada uma afirmação 

e a seguir um comando que solicita ao candidato marcar a alternativa incorreta em relação à 

atuação do professor em sala de aula, no que diz respeito às atividades de leitura e escrita. 

Inicialmente, chamamos a atenção para o fato da questão ter sido elaborada na perspectiva 

negativa, ou seja, a frase que não diz respeito ao enunciado é que deverá ser marcada como 

resposta correta, o que, invariavelmente, confunde o candidato.  

Surpreendeu-nos também o fato de que esta questão, mesmo se referindo a conteúdo 

pertinente aos conhecimentos específicos do ensino da Língua Portuguesa, que, pressupomos, são 

estudados em cursos de Letras, apresentou um índice de acerto (21,09%) inferior à questão com 

menor índice de acerto da prova de Conhecimentos Pedagógicos, a de número 05 (22,78%), 

conforme análise nas páginas anteriores.  

Pois bem, o que percebemos é que todas as cinco alternativas apresentam afirmações 

corretas, ou seja, elas se encaixam como ações do professor em sala de aula para desenvolver a 

leitura e a escrita dos alunos, não havendo, portanto, alternativa incorreta, pois todas as ações 
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apresentadas podem ser desenvolvidas por professores, com maior ou menor grau de 

comprometimento. 

Acreditamos que a intenção da banca era que o candidato fizesse a distinção entre leitura e 

escrita versus oralidade, mas questionamos como pode a oralidade ser dissociada da leitura e da 

escrita. Segundo Matta (2009), a sala de aula deve ser espaço para o desenvolvimento da 

oralidade, apresentando sugestões de como se realizar diferentes atividades ligadas a ela, seja 

partindo do oral pelo oral (dar depoimentos), do oral para o escrito (dar avisos) e do escrito para o 

oral (expor uma programação). Ou seja, o desenvolvimento da leitura, escrita e oralidade se 

confundem e talvez isso tenha gerado dúvidas nos candidatos, ao mesmo tempo em que o 

gabarito apresenta uma afirmação que deprecia a ação do professor, afinal, como concordarmos 

que “NÃO47 é de interesse do professor organizar projetos para desenvolver a oralidade?” E o 

que dizer de tantos professores pelo Brasil afora, presumimos, que desenvolvem projetos de 

oralidade com seus alunos? 

Em relação aos conteúdos das alternativas, observamos que eles não seguiram o do 

enunciado, uma vez que este enfatizou o ensino da leitura e da escrita, e as alternativas 

apresentaram ora apenas leitura, ora apenas escrita e, por fim, a oralidade, que não foi 

mencionada no enunciado.  Os poucos candidatos que acertaram esta questão podem ter 

percebido isso e, minuciosamente, verificaram que o enunciado trata de “ler e escrever”, a 

alternativa A, de “leitura e da escrita”; a B, de “oralidade”; a C, de “leitura”; a D, de “leitor” e a 

E, de “escrita”. Como os termos “leitura” ou “escrita” não apareceram na alternativa B, o 

candidato optou por ela, uma vez que era para marcar a incorreta. Dessa forma, na falta de um 

parâmetro para o candidato se guiar a fim de encontrar a resposta correta, ele criou um.  

Queremos enfatizar nesta análise a importância de se manter o foco no conteúdo que se 

quer avaliar na questão, não deslocando a resposta para algo que não foi anunciado inicialmente, 

tornando a questão dúbia e levando ao erro milhares de candidatos. Afinal, a questão é para medir 

conhecimentos ou para desvendar charadas? 

Nossa próxima questão é de formato de interpretação e de conteúdo da dimensão 

interpretativa (tem por base um texto), apresentando um enunciado que deverá ser 

complementado por uma das alternativas explicitadas, conforme vemos a abaixo:   

 

                                                 
47 Grifo nosso.  
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(33, CE, NOV, 2008) De acordo com o texto48, a convicção despertada por uma leitura proveitosa é, precisamente, a 
de que 
A) sempre existe possibilidade de as palavras serem profundamente reveladoras. 
B) as palavras constituem sempre um movimento de profunda revelação. 
C) é muito fácil encontrar palavras que sejam profundamente reveladoras. 
D) as palavras sempre caminham na direção do outro, do mundo, de cada um de nós. 
E) nenhuma palavra será viva, se não provocar o imediato prazer do leitor. 
 

Inicialmente, a questão indica que o candidato deverá responder à questão de acordo com 

o texto, citando uma frase que, deduzimos, se refere ao texto como um todo, porém, quando o 

lemos, vemos que, na realidade, a frase apresentada no enunciado da questão é uma interpretação 

de uma frase completa presente no texto, que se apresentou assim: “Uma leitura proveitosa leva à 

convicção de que as palavras podem constituir um movimento profundamente revelador do 

próximo, do mundo, de nós mesmos”, presente entre as linhas 6 e 7 do texto.  

Daí vem nosso questionamento: se a frase do enunciado não veio com a identificação da 

sua localização no texto, ela deveria ter sido interpretada considerando o texto completo ou a 

frase das linhas 6-7 isoladamente? Acreditamos que isso não ficou claro para o candidato, 

levando muitos ao erro. 

 Quanto às afirmações das alternativas, observamos que todas elas não estão claras, com 

palavras genéricas (“sempre” e “nenhuma”), confusas, e revelando certa fuga à compreensão da 

frase inicial, fatos estes que devem ter contribuído para o baixo rendimento dos candidatos nesta 

questão (21,48%), além de questionarmos até mesmo o gabarito apresentado, a alternativa (A), 

pois: será que sempre49 existe a possibilidade de as palavras serem profundamente reveladoras? 

A questão a seguir foi classificada com o formato de interpretação, apesar de ter sido 

elaborada na perspectiva negativa, cujo conteúdo foi classificado na dimensão linguística, 

tratando, especificamente, sobre a coerência textual a partir de um diálogo presente numa tira, 

gênero textual escrito, normalmente publicada em jornais e revistas, que apresenta desenho texto 

atrelado ao humor, configurando-se como algo positivo para uma prova de concurso público, fato 

já constatado por Freitas (2011) como “raríssima” a colocação de questões com charges, tiras ou 

cartuns em provas de concurso público.  Vejamos como ela se apresentou: 

 

 

 

                                                 
48 Ver Anexo B.   
49 Grifo nosso. 
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(25, CE, NOV, 2008) Analise a Tira a seguir.  
 
 

 
 
Em relação à coerência textual, todas as alternativas estão corretas, EXCETO. 
 
 
 
 
A) Os fatos estão interligados, mas apresentam contradição entre eles. 
B) A conclusão do personagem, no segundo quadrinho, é coerente, porque está de acordo com o que ele afirma no 
primeiro. 
C) O texto apresenta coerência, pois há uma organização entre as partes como um todo. 
D) As frases não são contraditórias. O princípio, o meio e o fim estão bem delimitados. 
E) Ocorre a adequação da linguagem e observa-se a continuidade de sentido no texto. 

O enunciado da questão solicita que o candidato marque a alternativa cuja afirmação está 

incorreta em relação à coerência textual, a ser verificada no diálogo entre os dois personagens.  

Uma pista de que a alternativa D está incorreta se verifica quando, se consideramos a 

afirmação da alternativa A como correta, ou seja, “os fatos apresentam contradição entre eles”, 

consequentemente, teremos de considerar que “as frases são contraditórias”, o que é desmentido 

na afirmação da alternativa D, confirmando, portanto, que essa é o gabarito.  

Acreditamos que a dificuldade do candidato tenha estado também no fato do enunciado 

ter sido elaborado na perspectiva negativa, confundindo-os, ou então que não tenham 

compreendido a contradição trazida pela conjunção coordenativa adversativa “mas”, o que 

revelaria pouca familiaridade da maioria dos candidatos com essa construção de sentido, 

principalmente num gênero textual em que imagem e palavras devem ser levadas em 

consideração para a interpretação do texto. Um indício que também denunciaria o gabarito é a 

afirmação de que “o início, o meio e o fim estão bem delimitados”. Ora, não meio no diálogo. O 

meio está nas entrelinhas que esse gênero textual comumente sugere. A questão a seguir, 

caracterizada como de formato negativo, apresenta uma definição sobre oralidade e um 

enunciado também sob a perspectiva negativa, assim como na questão  
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anterior, em que se solicita ao candidato marcar a alternativa que não contém formas de 

oralidade. 

(16, CE, NOV, 2008) Considerando que a oralidade é uma prática interativa para fins comunicativos que se 
apresenta sob variadas formas, assinale a alternativa que NÃO contém formas de oralidade. 
A) Notícia transmitida por emissoras de televisão e de rádio apresentada em uma linguagem mais formal. 
B) Texto narrado em norma culta por um apresentador de um telejornal em horário nobre. 
C) Texto narrado com frases curtas e construções mais elaboradas, como períodos compostos por 
subordinação, por um apresentador de um telejornal. 
D) Entrevista publicada na Revista Veja para um público jovem. 
E) Conversação espontânea revelando um crime mencionado em um jornal. 

 

Esta questão passou por alteração em seu gabarito inicial e, após revisão, foi divulgado 

como resposta correta as alternativas B e C, sendo pontuado o candidato que assinalou uma ou 

outra alternativa. 

Acreditamos que a questão deixou dúvidas no candidato em relação aos gêneros orais 

apresentados nas alternativas A, B e C que, a nosso ver, são formas de oralidade, da mesma 

forma que os gêneros das alternativas D e E. Se a questão pretendia enfatizar o caráter de que 

oralidade está relacionada à informalidade da lingua, por que então a “notícia transmitida em 

linguagem mais formal50” (A) também “NÃO contém formas de oralidade”?  

Considerando o caráter de interação apresentado no próprio conceito expresso na questão, 

não há, portanto, distinção para nós entre um texto narrado num telejornal e uma notícia 

transmitida numa televisão ou numa rádio, ou uma entrevista publicada para um público jovem, o 

que, presumimos, se dará numa linguagem menos formal, assim como a conversação espontânea 

entre interlocutores.    

Por outro lado, Antunes (2009) nos aponta em trabalho sobre a atividade do professor de 

Língua Portuguesa em sala de aula sobre a oralidade que esta ainda é tratada sob a ótica da fala 

informal, sem compromisso com as regras gramaticais, ao mesmo tempo que nos alerta de que na 

escola há 

  
... uma generalizada falta de oportunidades de explicitar em sala de aula os 
padrões gerais da conversação, de se abordar a realização dos gêneros orais da 
comunicação pública, que pedem registros mais formais, com escolhas lexicais 
mais especializadas e padrões textuais mais rígidos, além do atendimento a certas 
convenções sociais exigidas pelas situações do “falar em público” (p. 25)  
 

                                                 
50 Grifo nosso. 
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 Ou seja, conforme as palavras de Antunes (2009), mais uma vez ratificamos nossa 

posição de que em todos os gêneros postos nas alternativas há formas de oralidade, acreditando 

que houve um equívoco da banca ao considerar que não. 

A questão 21, abaixo, é de formato de interpretação e da dimensão linguística referente ao 

conteúdo da coesão textual que, à luz de uma citação, solicita ao candidato marcar a alternativa 

que indica a substituição correta para os pronomes “ele” e “o” constantes no trecho citado. 

Conteúdo sobre elementos de coesão textual, o qual não deixa dúvidas sobre a resposta correta da 

questão, apesar do baixo índice de desempenho dos candidatos (31,59%). Vejamos a questão: 
(21, CE, NOV, 2008) Em relação à análise de textos, numa concepção lingüístico-discursiva de língua, é possível dizer que 
existem textos que apresentam recursos para preservar a unidade e garantir a compreensão do leitor, como, por exemplo, os 
mecanismos de coesão. Nesse contexto, analise o trecho a seguir.  

Por que ler os clássicos? 
O clássico não necessariamente nos ensina algo que não sabíamos; às vezes, descobrimos nele algo que sempre soubéramos (ou 
acreditávamos saber) mas desconhecíamos que ele o dissera primeiro [....]" 

 (Campos, M. I e Assumpção, N. Tantas Linguagens. São Paulo: Scipione, 2007.)  
As formas destacadas ele e o referem-se, no trecho acima, respectivamente, aos termos ou expressões: 
A) o clássico; o leitor. 
B) o livro; algo que não sabíamos.  
C) o clássico; algo que sempre soubéramos.  
D) algo; algo que sempre soubéramos. 
E) o clássico; algo que ele dissera primeiro. 

 

Da mesma forma que na questão 25, de formato de interpretação, em que uma tira foi 

utilizada como recurso para, dentre outras reflexões, analisar uma oração coordenada sindética 

adversativa, nesta questão sobre elementos da coesão textual podemos afirmar que a relação 

nome-pronome é o foco a ser analisado.  

Considerando o baixo índice de desempenho dos candidatos na questão (36,98%), 

podemos refletir sobre os conhecimentos de gramática normativa que os candidatos a professor 

ou já professores de Língua Portuguesa possuem.   

Talvez acostumados com o estudo da norma gramatical de forma dissociada do texto, os 

candidatos podem ter tido dificuldade em resolver a questão, argumento que utilizamos para 

também justificar o índice da questão 25. Nesta, porém, observamos que apenas o gabarito 

apresenta a resposta correta, não cabendo outra resposta senão a exposta na alternativa C, 

contrariamente à alternativa 25 que ainda apresentou alternativas que podem ter gerado dúvidas 

ao candidato.      

Apesar de considerarmos que o trocadilho dos verbos apresentados pode ter confundido o 

candidato (sabíamos, soubéramos, acreditávamos saber, desconhecíamos, dissera), acreditamos  
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apenas que um pouco mais de atenção faria o candidato ver que a única resposta possível era o 

gabarito C.  

Por fim, a última questão com pior desempenho é de resposta múltipla, versando sobre o 

ensino de língua através das contribuições da pesquisa linguística contemporânea, em que são 

apresentados uma frase e um enunciado solicitando que o candidato analise e marque as 

alternativas verdadeiras em relação a esse conteúdo.   

(28, CE, NOV, 2008) Da pesquisa lingüística contemporânea podem ser retiradas grandes contribuições para o 
ensino de língua materna. Diante desse contexto, analise as afirmações abaixo. 
I. As relações de ensino se constituem nos processos interativos em sala de aula, entre professores/alunos. 
II. A reflexão linguística se dá concomitantemente à leitura e à produção de textos. 
III. No processo pedagógico, não se trata de substituir uma variedade por outra, mas se trata de construir 
possibilidades de novas interações dos alunos. 
IV. Por meio do ensino tradicional de língua, é possível desenvolver o desempenho do aluno no uso da língua em 
contextos sociais diversos. 
V. O tratamento da oralidade torna-se uma estreita relação entre o desenvolvimento da fala e da aquisição da 
escrita na sociedade. 
A afirmativa é VERDADEIRA apenas no(s) item(ns) 
A) I, II e III.  
B) II, III e IV.  
C) I e II.  
D) IV.  
E) I, II, III e V. 

 

Observamos inicialmente que as afirmações I, III e IV enfatizam a atividade de ensino em 

seus textos e a II e V se referem a aspectos teóricos da linguística, ou seja, a relação “linguística-

leitura-produção de textos” e “ oralidade-fala-escrita”, respectivamente, e isso pode ter gerado 

dúvidas nos candidatos, uma vez que, se a ênfase no enunciado da questão foi dada ao ensino de 

língua, a aceitação de que as afirmações II e V eram corretas fugiria ao inicialmente solicitado, 

apesar da afirmação IV não deixar dúvidas quanto à sua incorreção. 

Provavelmente o candidato pode ter tido certeza apenas da veracidade da afirmação IV, 

mas tenha questionado a veracidade das outras afirmações e, na dúvida, gerou-se o conflito. 

Por outro lado, também acreditamos que esse desempenho dos candidatos nesta questão 

pode indicar a pouca familiaridade deles com as discussões sobre a linguística que acontecem nos 

espaços de formação do professor, seja na formação inicial ou continuada.  

Segundo Travaglia (2004), questionado sobre o que acha do pouco espaço que a 

Linguística tem nos cursos de Letras, este afirma que “é preciso crer no estudo individual, pois é 

possível lermos constantemente sobre Lingüística” e ainda afirma que mesmo se colocassem 50 

(cinqüenta) disciplinas de Linguística num curso de graduação em Letras, ainda assim seria  
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insuficiente para formar um professor com uma base sólida e completa nos estudos lingüísticos. 

Ou seja, é preciso investir mais no estudo individual, considerando a extensa literatura referente à 

Linguística que existe no Brasil. Como Travaglia (2004) afirma nessa mesma entrevista, a 

graduação deve oferecer uma base sólida e ampla o mais possível para permitir que o aluno 

avance até a pós-graduação, conforme a citação abaixo: 

 
O curso de graduação precisa estabelecer uma base de conhecimentos que 
permita ao estudante continuar seus estudos em outros 3 níveis e mesmo sozinho. 
Acho que é esta a função do curso de graduação: a formação básica, sólida e, 
claro, o mais ampla possível, que nos permita ir em frente. Ninguém pode esperar 
que qualquer curso lhe dê tudo (p. 2-3).  

 
Não afirmamos que os candidatos não estudaram ou estudaram pouco, mas acreditamos 

que nesta questão 28, em particular, mesmo com a diversidade de conceitos como oralidade, fala, 

escrita e variação linguística presentes nas afirmações, ficou evidente que apenas a afirmação IV 

estava incorreta. 

Enfim, nessas seis questões em que os candidatos apresentaram desempenho abaixo dos 

40%, observamos que em três delas, a 39, 33 e 16, a formulação da questão apresentou 

ambiguidades na relação enunciado-alternativas e no conteúdo abordado, gerando dúvidas e 

levando muitos candidatos ao erro. Nas outras três, porém, a 25, 21 e 28, talvez a falta de 

familiaridade do candidato com o estudo de aspectos gramático-normativos da língua atrelados a 

texto (questões 25 e 21) e a pouca discussão nos espaços de formação inicial e contínua sobre a 

dimensão da oralidade e da relação fala-escrita precise ainda ficar mais clara para os futuros 

professores de Língua Portuguesa, ensejando uma reflexão sobre os conteúdos que precisam ser 

mais enfatizados nos cursos de Letras. 

Por outro lado, um dado que emergiu em nossa análise foi que, comparando-se os índices 

de acerto das provas de Conhecimentos Pedagógicos e de Conhecimentos Específicos de 

novembro/2008, os melhores índices (dentre os melhores e piores desempenhos nas questões) 

estão na prova de Conhecimentos Pedagógicos, à exceção apenas da questão 28/CE, em que 

39,96% dos candidatos obtiveram aprovação contra a questão 02/CP, com 39,83% , ensejando 

uma reflexão sobre a formação do professor de Língua Portuguesa e sua relação com os 

conhecimentos específicos de sua área de atuação, sejam os linguísticos, literários, gramaticais ou 

de interpretação de texto.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A reflexão sobre os dados colhidos nas diferentes provas dos dois últimos concursos 

públicos para professor de Língua Portuguesa propiciou o levantamento de algumas questões que 

merecem ser sublinhadas. Alguns dos pontos, na verdade, já foram, de certa forma, mais ou 

menos delineados no decorrer da análise dos dados, mas retornam neste momento das 

considerações finais visando explicitar as principais reflexões instigadas pela análise do material 

e alimentadas pela curiosidade da pesquisadora.   

Tendo por objetivo geral identificar os conteúdos abordados nas provas dos dois últimos 

concursos públicos promovidos pelo estado de Pernambuco para professor de Língua Portuguesa, 

abrangendo um total de 100 questões, e relacioná-los com os conhecimentos oriundos da 

formação inicial dos licenciandos de Letras apresentados em documentos oficiais, a saber, Lei nº  

9.394/1996 - LDB, DCN/Letras, DCN/Formação de Professores para a Educação Básica e o 

Plano Decenal de Educação para Todos, que servem de parâmetro para a formação de 

professores, e, dentre estes, o professor de Língua Portuguesa, concluímos que tanto os 

conhecimentos pedagógicos quanto os conhecimentos específicos abordados nas referidas provas 

emergem em documentos oficiais.  

   Dentre os conteúdos mais contemplados nas provas de Conhecimentos Pedagógicos, a 

Avaliação da Aprendizagem é abordada na Lei nº 9.394/1996 – LDB; as Novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação se destacam nas DCN/Formação de Professores para a Educação 

Básica e nas DCN/Letras; e o Projeto Político-Pedagógico da Escola, no Plano Decenal de 

Educação para Todos e também na Lei nº 9.394/1996 – LDB.  

Nas provas de Conhecimentos Específicos, os conhecimentos das dimensões linguística, 

literária, interpretativa e gramatical foram os mais abordados, nessa ordem. Os conteúdos da 

dimensão linguística são os que caracterizam a base da formação do licenciando em Letras, 

conforme as DCN/Letras, juntamente com os conteúdos literários, bem como os conhecimentos 

para a Educação Básica devem ser contemplados na formação do professor de Língua 

Portuguesa, conforme determinam as DCN/Letras e as DCN/Formação de Professores da 

Educação Básica     

Chamamos a atenção, porém, para o fato de que as questões com conteúdos da dimensão 

linguística alcançaram um percentual médio bem superior (76%) aos da dimensão literária (12%), 

demonstrando a ênfase que os concursos deram à presença daqueles nessas provas, porém, o que 
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também nos surpreendeu foi o fato de que nos conteúdos programáticos divulgados nos editais 

dos concursos há apenas uma menção aos conhecimentos literários, especificamente sobre o 

ensino de literatura, não se fazendo qualquer menção aos conhecimentos literários da Educação 

Básica.  

Ainda sobre as questões de literatura, observamos que conteúdos literários da Educação 

Básica não foram contemplados nos programas dos concursos, e, ainda assim, quatro questões 

foram postas nas provas, versando sobre Estética, Pré-Modernismo e Modernismo, o que poderia, 

inclusive, ter sido motivo de anulação das mesmas, caso algum candidato entrasse com recurso.     

Entendemos que os conhecimentos literários devem ser contemplados em provas de 

concurso público para professor de Língua Portuguesa, uma vez que eles além de servirem como 

parâmetro para a formação do licenciando em Letras, também são “saberes curriculares”, na 

definição de Tardif (2008), ou seja, saberes que compõem a estrutura curricular do Ensino Médio 

da Educação Básica em nosso país, sendo necessário, portanto, que esse par de conhecimentos 

venha sempre acompanhado em processos de seleção para esse professor. 

Verificamos que algumas questões referentes aos conhecimentos pedagógicos sobre 

Avaliação da Aprendizagem e ao Projeto Político-Pedagógico da Escola abordadas nos concursos 

trouxeram alguma relação com os documentos oficiais.  

Por outro lado, muitas outras questões referentes aos conteúdos pedagógicos e específicos 

se referiram a aspectos teóricos e conceituais, pouco refletindo sobre a relação teoria-prática que 

enriquece o processo de formação do professor, com vistas à sua boa atuação em sala de aula.    

Essa nossa constatação se confirma com o trabalho grandioso organizado por Gatti e 

Nunes (2009), quando, ao serem analisadas 35 provas de concursos públicos para professor de 

Língua Portuguesa, promovidos por vários estados e municípios das cinco regiões geográficas 

brasileiras, de 2002 a 2008, elas chegaram às seguintes conclusões:  
• poucas questões dos concursos referem-se a fundamentos da educação e, 

sobre a prática docente, são praticamente ausentes; 
• os itens são na sua maioria relativos a conteúdos teóricos e limitam-se a 

uma verificação formal de um dado conteúdo previamente solicitado, 
sem procurar articulá-lo com aspectos relevantes para a educação, a 
escola ou a sala de aula; 

• são poucas as questões relativas à didática específica ou metodologias de 
ensino que aparecem nos concursos, e, assim, não interferem em seus 
resultados. Ao contrário do que se espera a partir dessas temáticas, a 
imensa maioria dos itens a ela relativos tem um enfoque apenas teórico, 
ou seja, a relação teoria-prática não se acha contemplada (p. 153). 
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Ou seja, mesmo que consideremos concursos públicos como eventos e práticas de 

letramento que fazem parte da formação do professor, tal qual Kleiman (2008) afirma, e com a 

qual concordamos, parece que as instituições encarregadas de realizá-los ainda não se deram 

conta da riqueza que essas provas podem se tornar para o processo formativo do professor, haja 

vista as possibilidades de definir e contemplar saberes necessários à prática docente que sejam 

efetivamente relevantes para a atuação do professor e, ao mesmo tempo, de poder contextualizar 

esses saberes com a atividade-fim a ser realizada, ou seja, o ensino, tornando esse momento de 

seleção mais significativo para o candidato a professor.  

Sabemos das variáveis que determinam a realização de um concurso público, a exemplo 

das exigências do empregador; do nível de qualificação da banca; da seleção dos conteúdos a 

serem abordados; às vezes, do pouco tempo para elaborar as provas (podendo, por isso, a banca 

pecar na qualidade das mesmas); porém, esforços devem ser envidados para que esse evento se 

transforme num momento de real qualificação para o trabalho, selecionando os melhores 

candidatos.  

Adicionalmente, como objetivo específico, nos propusemos a destacar os formatos de 

questões de múltipla escolha abordados nas provas de nosso locus de análise, e verificamos que 

nas provas do concurso de abril/2008, os formatos de afirmação incompleta (na prova de 

Conhecimentos Pedagógicos) e de formato negativo (na prova de Conhecimentos Específicos) 

foram os que sobressaíram, demonstrando certo descuido da banca elaboradora dessa prova, 

tendo em vista que esses formatos nos remetem a um caráter de pouca reflexão sobre os 

conteúdos abordados nas questões, principalmente o formato negativo que, além desse aspecto, 

também leva o candidato a marcar a alternativa com erro, o que, como vimos, não é recomendado 

pelos especialistas da área de elaboração de questões. Sobre esse formato de questão, inclusive, 

nas provas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes/ENADE, ele não é contemplado 

por orientação do próprio Ministério da Educação, conforme Gallert (2009).  

Nas provas de novembro/2008, houve uma alteração nesse resultado, uma vez que em 

Conhecimentos Pedagógicos o formato de resposta múltipla sobressaiu e na de Conhecimentos 

Específicos, o formato de interpretação se destacou, demonstrando, dessa forma, que essas 

provas apresentaram qualidade melhor em termos de elaboração das questões. 

Ao coletarmos os dados referentes aos formatos das questões de múltipla escolha, havia 

entre nós a expectativa de, através das informações encontradas, percebermos algumas pistas que 
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nos levassem ao resultado sofrível dos candidatos no concurso de abril/2008, e o dado que 

emergiu para nós foi que, na prova de Conhecimentos Pedagógicos de abril/2008, as questões de 

afirmação incompleta sobressaíram (66,66%) e, em novembro/2008, o formato que se destacou 

foi o de resposta múltipla, com 70% de presença na prova contra 30% de afirmação incompleta.  

Apesar desse formato (resposta múltipla) se caracterizar como complexo de ser 

elaborado, conforme afirma Medeiros (1989), essa alteração nos chamou a atenção, pois pareceu-

nos que os candidatos não se saíram muito bem nas questões de afirmação incompleta em 

abril/2008 e tiveram êxito nas questões de resposta múltipla, que abrangeram 16,66% dessa 

prova e, de posse desse dado, a banca elaboradora do concurso de novembro/2008 decidiu optar 

pela modificação do formato das questões, dando ênfase às questões de resposta múltipla, na 

tentativa de que os candidatos apresentassem melhor desempenho nesse concurso de 

novembro/2008. 

Ainda sobre abril/2008, na prova de Conhecimentos Específicos também nos chamou a 

atenção que o formato que mais tenha sobressaído tenha sido o de formato negativo, com 

36,66%, abrangência que foi alterada em novembro/2008, quando 16,66% das questões se 

apresentaram sob esse formato, enquanto que o de interpretação sobressaiu em 40% da prova, 

demonstrando que a banca foi mais coerente com essa escolha, considerando que até em provas 

de Língua Portuguesa de concursos públicos para cargos diversos, questões no formato de 

interpretação (incluídas as da dimensão de interpretação de texto) são contempladas (Freitas, 

2011).  

Analisamos também os índices de acertos e erros dos candidatos nas provas de 

novembro/2008, nas questões em que eles apresentaram melhor e pior desempenho, cruzando os 

dados estatísticos com a análise qualitativa das questões e chegamos aos seguintes resultados.  

Sobre as questões com os melhores índices de acertos nas provas de Conhecimentos 

Pedagógicos e Específicos, observamos que os conteúdos podem ter contribuído para esse 

resultado, considerando a abordagem que foi dada a eles, contextualizando-os com a reflexão 

sobre a prática docente, sobre o ensino, porém, mais do que os conteúdos, o fator principal para 

os altos índices de acertos nas questões analisadas se deteve, principalmente, sobre a formulação 

das questões, apresentando alternativas com fácil entendimento sobre sua correção ou incorreção, 

bem como à má elaboração dos distratores, com o emprego de palavras ou termos que davam 
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pistas da incorreção dessas alternativas, levando o candidato ao acerto por exclusão, encontrando 

facilmente o gabarito da questão. 

Nas questões de pior desempenho, vimos que conteúdos ainda não consolidados na 

formação do professor, a exemplo das questões de legislação educacional, do ensino da língua 

materna na perspectiva linguística, com ênfase na relação fala-escrita e oralidade, bem como a 

reflexão sobre aspectos da gramática normativa na perspectiva da linguística textual, podem 

interferir no resultado negativo em provas de concurso público para professor, aliando-se a isso 

também a dubiedade com que algumas questões foram formuladas, indo desde a alteração do 

texto legal e considerando-o como correto até a desconexão entre o solicitado no enunciado e o 

colocado nas alternativas de respostas.   

 Sobre a influência do formato da questão no desempenho dos candidatos, vimos que ele 

pouco interferiu nas questões com melhores índices de acertos, uma vez que o formato negativo, 

que não é recomendado por autores de diversos estudos citados neste trabalho (VIANNA, 1976; 

MEDEIROS 1989; GALLERT, 2009), não foi impedimento para que 87,80% dos candidatos 

respondessem corretamente a uma questão da prova de Conhecimentos Específicos, além de que 

mais três formatos de questão abordados neste trabalho foram contemplados, a saber, afirmação 

incompleta (em três questões), resposta múltipla (também em três questões) e uma de 

interpretação.   

Por outro lado, o formato de resposta múltipla sobressaiu na maioria das questões com os 

piores índices de acertos (em cinco delas), seguido do de interpretação (em três) e formato 

negativo (em duas), os quais, aliados a algumas falhas na formulação das questões, levaram 

candidatos ao erro.  

Assim, se por si só conteúdos e formatos não selaram o destino dos candidatos nas provas 

dos concursos analisados, aprovando-os ou reprovando-os, contribuíram para isso também outros 

elementos que se juntaram a eles para interferir no bom ou mau desempenho deles nas questões, a 

exemplo da clareza das alternativas, da coerência entre o que se explicita no enunciado e o que se 

afirma nas alternativas, da abordagem e da relevância do conteúdo para o candidato, da 

plausibilidade dos distratores e até mesmo o tempo considerado para responder às questões, 

elementos esses que encontramos nas duas provas analisadas, dentre as questões em que os 

candidatos apresentaram melhor e pior desempenho. 
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Acreditamos, por fim, que um concurso público para professor, cuja intenção seja dar um 

salto qualitativo na educação, com a clareza de que ele pode ser apenas um dos elementos para se 

chegar a tal objetivo, como foi o desejo da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, nas 

palavras do próprio Secretário de Educação sobre o concurso de abril/2008, elevando o ponto de 

corte de 3,5 (do concurso anterior, em 2006) para 6 (repetindo-se essa pontuação em 

novembro/2008), deve apresentar questões o mais elaboradas possível, evitando o acerto por 

exclusão ou “no chute”, tendo o objetivo primordial de avaliar o conteúdo e a habilidade 

requeridos na questão, selecionando, assim, os melhores candidatos, ao mesmo tempo em que 

concordamos com Travaglia (2004) quando ele chama a atenção para o investimento pessoal do 

estudante de Letras, e aí nós incluímos o já professor, sugerindo a autoformação para alçar voos 

maiores e, dentre estes, ser aprovado em concursos públicos docentes com bom desempenho, 

engrandecendo a sua formação inicial, a contínua e a si próprio. 
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ANEXO A – Provas Objetivas de Múltipla Escolha de Abril/2008. 
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
 
01. Dentre as tendências pedagógicas, encontram-se a de natureza progressista, a 
A) Tradicional, a Tecnicista e a Não-diretiva. 
B) Libertadora, a Libertária e a Crítico-Social dos Conteúdos.  
C) Humanística, a Fenomenológica e a Vitalista. D) Renovada, a Escola Nova e a Progressivista.  
                                                                               E) Culturalista, a Interacionista e a Sócio-Interacionista. 
 
02. As tendências Pedagógicas Liberais 
I. são contra o autoritarismo e valorizam a experiência vivida como base da relação educativa. 
II. sustentam a idéia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, 
de acordo com as aptidões individuais. 
III. apareceram como justificação do sistema capitalista que, ao defender a predominância da liberdade e dos 
interesses individuais na sociedade, estabeleceu uma forma de organização social baseada na propriedade 
privada dos meios de produção. 
IV. partem de uma análise crítica das realidades sociais. 
V. afirmam que o saber produzido é muito mais importante que a experiência do sujeito e o processo pelo qual ele 
aprende. 
Assinale a alternativa que contém os itens CORRETOS. 
A) II, III e V. B) II, IV e V. C) III, IV e V. D) I, III e IV. E) I, II e IV. 

 
03. A tendência pedagógica, na qual os conteúdos de ensino denominados temas geradores são extraídos da 
problematização da prática da vida dos educandos, é denominada de 
A) liberal renovada progressista. 
B) liberal tradicional.  
C) progressista crítico-social dos conteúdos.  D) progressista libertária. 

  E) progressista libertadora. 
 
04. Em nossa sociedade, a escola pública, em todos os níveis e modalidades, tem como função social formar o 
cidadão, isto é, construir conhecimentos que tornem o estudante solidário, crítico, ético e participativo. Para 
isso, é indispensável 
A) sistematizar o saber do cotidiano, de forma a não diferenciá-lo dos saberes institucionais. 
B) socializar o saber popular, de forma a não haver estigmatização entre os saberes institucionais. 
C) socializar o saber sistematizado, historicamente acumulado, como patrimônio universal da humanidade. 
D) valorizar o saber popular em detrimento do saber institucional. 
E) caracterizar o saber popular como forma de chegar ao saber institucional. 
 
05. Para que possa ser considerada um espaço inclusivo, a escola deve 
I. organizar um espaço na sala de aula, para que os alunos com necessidades educativas especiais possam ter 
mais liberdade de se expressarem. 
II. transformar-se num espaço de decisão, ajustando-se ao seu contexto real e respondendo aos desafios que se 
apresentam. 
III. orientar os professores, para que eles possam elaborar atividades escolares individualizadas, com a finalidade 
de atender às necessidades educativas especiais dos alunos. 
IV. buscar alternativas que garantam o acesso e a permanência de todas as crianças e adolescentes no seu 
interior. 
V. ser vista como espaço de todos e para todos. 
Assinale a alternativa que contém os itens CORRETOS. 
A) I, II e III. B) I, II e IV. C) II, IV e V. D) II, III e IV. E) II, III e V. 
 
06. Todas as afirmativas referem-se à educação inclusiva, EXCETO. 
A) Insere o sujeito na escola, esperando uma adaptação deste ao ambiente escolar. 
B) Implica um redimensionamento de estruturas físicas da escola, adaptações curriculares, atitudes e percepção de educadores. 
C) Promove o desenvolvimento do seu aluno e não, apenas, oferece oportunidade da convivência social. 
D) Trata do direito à educação, sendo comum a todas as pessoas o direito de receber a educação, sempre que possível, junto com 
as demais pessoas nas escolas regulares. 
E) Antes de tudo, oferece condições de participação social e exercício da cidadania. 
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07. A preparação para o processo produtivo e para a vida em uma sociedade técnico-informacional envolve a 
necessidade de a escola preparar para o mundo do trabalho. Isso implica que a educação escolar deverá 
centrar-se na formação 
A) globalizada, policultural e investigativa; na orientação sexual e no desenvolvimento biopsicossocial. 
B) diversificada, multicultural e informatizada; na preparação intelectual, e no desenvolvimento emocional e no 
desenvolvimento de capacidades comunicativas. 
C) particular, intercultural e clássica; na orientação profissional e no desenvolvimento sociocognitivo. 
D) geral, cultural e científica; na preparação tecnológica, no desenvolvimento de saberes e no desenvolvimento de 
capacidades cognitiva e operativa. 
E) específica, monocultural e modelar; na preparação profissional e no desenvolvimento afetivo e psicomotor. 
 
08. Os próprios professores, no exercício de suas funções e na prática de sua profissão, desenvolvem saberes 
específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. A que saberes, Tardif (2007) 
está se reportando? 
A) Experienciais. B) Curriculares. C) Profissionais. D) Disciplinares. E) Pedagógicos. 
 
09. Na prática pedagógica dos professores, os saberes que servem de base para o ensino: 
I. dependem de um conhecimento especializado. 
II. correspondem aos conhecimentos teóricos obtidos na universidade. 
III. referem-se aos conhecimentos sociais partilhados. 
IV. indicam que a experiência de trabalho é a fonte privilegiada de seu saber-ensinar. 
V. abrangem uma grande diversidade de objetos, de questões, de problemas que estão relacionados com o seu 
trabalho. 
Estão CORRETAS as afirmativas. 
A) I, II e III. B) I, III e V. C) II, III e IV. D) II, IV e V. E) III, IV e V. 
 
10. O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em 
termos da sua organização e coordenação em face dos objetivos propostos quanto a sua revisão e adequação 
no decorrer do processo de ensino. Assim, os planos devem apresentar 
A) encadeamento, rigidez, praticidade e inalterabilidade. 
B) continuidade, subjetividade, versatilidade e variável. 
C) ordem seqüencial, objetividade, coerência e flexibilidade. 
D) continuidade, uniformidade, dissensão e independência. 
E) seguimento, discrepância, naturalidade e rigorosidade. 
 
11. A interação professor-alunos é um aspecto fundamental da organização da ‘situação didática’, buscando 
alcançar os objetivos do processo de ensino. Libâneo (1994) ressalta dois aspectos da interação professor-
alunos no trabalho docente, a saber: 
A) biológico e sócio-político. 
B) assimetria e sócio-cultural.  
C) respeitabilidade e biossocial. D) cognoscitivo e sócio-emocional. 

         E) comunicabilidade e psicossocial. 
 
12. Para Haydt (1997), uma avaliação tem como característica ser orientadora, quando 
A) julga todas as dimensões do comportamento, independentemente dos conteúdos aprendidos. 
B) permite ao aluno conhecer seus erros e acertos, auxiliando-o a fixar respostas corretas e a corrigir as falhas. 
C) consiste em verificar o grau que os alunos alcançaram na prova. 
D) ela é esporádica e improvisada, como forma de recuperar imediatamente os conteúdos não aprendidos pelos 
alunos. 
E) permite apontar os conteúdos trabalhados pelo professor. 
 
13. Os alunos de uma 5ª série do Ensino Fundamental realizam exercícios escritos, toda semana de uma determinada 
disciplina. A professora corrige-os, registra os resultados e sempre devolve imediatamente, sem fazer qualquer comentário 
a respeito dos acertos ou erros dos alunos. Sobre essa ação, é CORRETO afirmar que a concepção de avaliação dessa 
professora é  
A) diagnóstica. B) mediadora. C) reguladora. D) somativa. E) emancipatória. 
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14. Os conteúdos de aprendizagem são todos aqueles que possibilitam o desenvolvimento das capacidades 
motoras, afetivas, de relação interpessoal e de inserção social do indivíduo. Portanto, os conteúdos de 
aprendizagem podem ser agrupados, conforme eles sejam conceituais, procedimentais e atitudinais. Essa 
classificação corresponde respectivamente às questões: 
A) ‘o que se deve saber?’, ‘o que se deve saber fazer?’ e ‘como se deve ser?’ 
B) ‘como se deve agir?’, ‘como se deve atender?’ e ‘como se deve comportar?’ 
C) ‘o que é?, ‘o que importa’? e ‘como operar? 
D) ‘o que se deve fazer?’, ‘o que se deve aprender?’ e ‘o que se deve atingir’? 
E) ‘como deve saber’, ‘como deve conhecer’ e ‘como deve aprender?’ 
 
15. Sobre a aprendizagem como processo de investigação permanente, as atividades devem ser discutidas, 
planejadas, executadas e servir de impulso para novas realizações. Nesta perspectiva, o processo avaliativo 
significa 
A) refletir permanentemente sobre as finalidades e os objetivos do que vem sendo trabalhado, experimentado e 
vivenciado no cotidiano das aulas, promovendo a aprendizagem. 
B) conferir ou aferir o índice de respostas corretas dadas pelos alunos em relação a questões previamente definidas 
pelo professor. 
C) verificar o desempenho e a aprendizagem dos alunos por meio de uma prova ou teste apresentados no final de 
curso ou de cada unidade. 
D) emitir um juízo de valor sobre as conseqüências de uma ação projetada ou realizada sobre uma parcela da 
realidade. 
E) definir os indicadores observados nas produções dos alunos. 
 
16. A mãe de um aluno de 6ª série do Ensino Fundamental recebeu, ao final do ano letivo, a notícia de que seu filho seria 
reprovado em Matemática, porque apresentava sérias dificuldades, algumas, oriundas de séries anteriores. A resposta da 
mãe foi a seguinte: Só não entendo, professor, como ele pôde apresentar tantas dificuldades de séries anteriores, só agora! Meu 
filho está neste colégio desde a Educação Infantil. 
À qual responsabilidade da escola essa mãe se refere? 
A) A de colocar o aluno numa turma em que o professor de Matemática é bastante rígido nas suas correções das avaliações. 
B) A de colocar o aluno numa turma em que os alunos são muito inteligentes na disciplina de Matemática. 
C) A de acompanhar efetivamente os alunos ao longo de sua vida escolar, de modo a não derivar numa situação irremediável de 
reprovação. 
D) A de proporcionar um número muito grande de reprovação na 6ª série. 
E) A de colocar um professor que não está preparado para lidar com aluno fraco que vem sendo aprovado em anos anteriores, 
nesta escola. 
 
17. Segundo Tedesco (2004), o acesso a grandes quantidades de informação não assegura a possibilidade de transformála em 
conhecimentos. Para transformar a informação em conhecimento, exige-se: 
A) intuição, criatividade e abstração. 
B) pensamento lógico, raciocínio e juízo crítico.  
C) rapidez, codificação e inventividade. D) presteza, agilidade e estratégias. 
                                   E) percepção espacial, agilidade e tática. 
 
18. As Tecnologias da Informação e Comunicação possibilitam a adequação e a proficiência dos sistemas educacionais. Porém é 
necessária a compreensão de que esse não é mero fator tecnológico desmembrado das formas políticas e econômicas de 
organização das sociedades e dos sistemas de gestão. Sobre a educação mediada por tecnologias, assinale a única alternativa 
INCORRETA. 
A) Acontece em espaciotemporalidade diferente, supondo a existência de comunidades de aprendizagem abertas. 
B) Requer mudança na postura do professor, que deve estimular a autonomia do aluno e a aprendizagem independente. 
C) Exige a reorganização dos ambientes de aprendizagem. 
D) Surge como possibilidade de difusão e democratização do conhecimento e de organização de novos espaços de construção do 
conhecimento. 
E) Prepondera o uso dos materiais impressos como fonte de pesquisa e estudo, e não incentiva o desenvolvimento da 
autonomia do aluno, pois o ensino é dirigido. 
 
19. Para Veiga (2006), a escola é o lugar de concepção, realização e avaliação de seu projeto educativo, uma vez que necessita 
organizar seu trabalho pedagógico com base em seus(seu/sua) 
A) alunos. B) professores. C) planejamento. D) gestão. E) paradigmas. 
 
20. Segundo Gadotti (2000), o projeto político-pedagógico da escola está hoje inserido num cenário marcado pela 
A) diversidade. B) homogeneidade. C) igualdade. D) divergência. E) oposição. 
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21. A construção do projeto político-pedagógico da escola parte de princípios norteadores, como: 
A) diversidade, simplicidade, competitividade, produtividade e modernidade. 
B) multiplicidade, operacionalidade, habilidade, competência e proficiência. 
C) homogeneidade, operosidade, autoridade, pluralidade cultural e regularidade. 
D) heterogeneidade, cientificidade, disciplinaridade, liberdade e institucionalidade. 
E) igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática e valorização do magistério. 
 
22. Com as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC), vislumbram-se novas formas de 
trabalhar, de comunicar, de divertir-se, e de aprender e de ensinar. Uma característica das NTICs que tem 
despertado mais interesse do ponto de vista de sua utilização educacional é a 
 
A) subjetividade. B) parcialidade. C) generalidade. D) interatividade. E) materialidade. 
 
23. Previsto pela Lei 9394/96 LDB como proposta pedagógica (art. 12 e 13) ou como projeto pedagógico (art. 
14, inciso I), o projeto político-pedagógico é proposto com o objetivo de 
A) centralizar e democratizar a tomada de decisões pedagógicas, políticas e administrativas na escola. 
B) descentralizar e democratizar a tomada de decisões pedagógicas, políticas e organizacionais na escola. 
C) dicotomizar e popularizar a tomada de decisões administrativas, políticas e assistencialistas na escola. 
D) agrupar e democratizar a tomada de decisões do gestor, dos professores e dos técnicos-administrativos da escola. 
E) sistematizar e popularizar a tomada de decisões do gestor, dos professores e dos pais na escola. 
 
24. A Lei 9394/96 LDB apresenta três modalidades de Educação, a saber: 
A) Educação Superior, Educação a Distância e Educação Básica. 
B) Educação Infantil, Educação Especial e Educação a Distância. 
C) Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional e Educação Especial. 
D) Educação Superior, Ensino Médio e Ensino Infantil. 
E) Educação Infantil, Ensino Médio e Educação Especial. 
 
25. No Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa 
A) até catorze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre catorze e dezesseis anos completos. 
B) até dez anos de idade completos, pré-adolescente entre onze e dezesseis completos, e adolescente aquela entre 
dezessete e dezoito anos de idade. 
C) até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre dezesseis e dezoito anos de idade. 
D) até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
E) até catorze anos de idade em casos excepcionais. 
 
26. No Estatuto da Criança e do Adolescente, na Seção II – Da Família Natural, entende-se por família natural 
a comunidade formada 
A) pelos pais ou qualquer um deles e seus descendentes. 
B) pelos pais ou qualquer pessoa que os tome como filhos. 
C) pelos pais ou qualquer descendente que tenha afinidade ou afetividade com a criança ou adolescente. 
D) apenas pelos pais ou parentes consangüíneos que morem na mesma jurisdição. 
E) apenas pelos pais. 
 
27. Está disposto no Art. 56 da Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente que os dirigentes de 
estabelecimentos de Ensino Fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: 
I. maus-tratos, envolvendo seus alunos; 
II. ausência dos pais/responsáveis às reuniões de pais e mestres. 
III. falta de merenda na escola; 
IV. elevados níveis de repetência; 
V. reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) I, II e III. B) I, II e V. C) I, III e IV. D) I, III e V. E) I, IV e V. 
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28. A Lei nº 10.639 altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir, no currículo oficial da rede de Ensino, a obrigatoriedade da temática 
“História e Cultura Afro-Brasileira”. Dessa forma, os conteúdos referentes à História e à Cultura Afro-
Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
A) Literatura e História Brasileiras. 
B) Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.  
C) Educação Artística e História do Brasil.  
D) Língua Portuguesa, Literatura e História Brasileiras. 
E) Literatura, História do Brasil e Sociologia. 
 
29. De acordo com o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, a educação em direitos humanos 
deve ser promovida em três dimensões: 
A) criatividade, cidadania e reconhecimento. 
B) competências, cooperatividade e espontaneidade. 
C) assistencialismo, iniciativa e participação. 
D) conhecimentos e habilidades; valores, atitudes e comportamento; ações. 
E) prática pedagógica, experiências e liberdade. 
 
30. Sobre os princípios norteadores da educação em direitos humanos na educação básica, analise as 
proposições abaixo. 
I. A educação deve ter a função de desenvolver uma cultura de direitos humanos em todos os espaços sociais. 
II. A educação tem como preceito desenvolver uma cultura de direitos humanos em espaços não-formais 
estabelecidos por lei. 
III. A prática escolar deve ser orientada para a educação em direitos humanos, assegurando o seu caráter direto e 
dialético entre os diversos atores sociais. 
IV. A educação em direitos humanos, por seu caráter coletivo, democrático e participativo, deve ocorrer em 
espaços marcados pelo entendimento mútuo, respeito e responsabilidade. 
V. A escola, como espaço privilegiado para a construção e consolidação da cultura de direitos humanos, deve 
assegurar que os objetivos e as práticas a serem adotados sejam coerentes com os valores e os princípios da 
educação em direitos humanos. 
Assinale a alternativa cujos itens estão CORRETOS. 
A) I, II e III. B) I, II e IV. C) I, IV e V. D) II, III e V. E) III, IV e V. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Leia o TEXTO I antes de responder às questões da PROVA. 
 

Leitor sem leitura 
Do muito que já se disse sobre a leitura no Brasil, a qualidade do ato de ler é 

talvez a mais difícil de inferir. O mercado editorial vende muito, mas muito aquém da 
população potencialmente consumidora. E o consumo de obras de qualidade se mistura 
nas estatísticas ao papel pintado por prosa caça-níquel, obra religiosa ou auto-ajuda. 

A demanda por leitura é limitada. Temos 2.200 pontos de venda no Brasil, dos 
quais 1.800 são livrarias. Metade em São Paulo (a capital tem 200). O Rio, umas 150. 
Acre e Amapá são lanterninhas: três cada. Há só uma livraria para 84.500 brasileiros. 
Os EUA têm uma para cada 15.000 pessoas, e os argentinos, 50 mil – o que ajudou a 
construir o mito de que Buenos Aires tem mais livrarias que o Brasil (lá há 400, diz o 
Cerlalc – Centro Regional para o Livro na América Latina e Caribe). 

Pesquisa do Instituto de Economia da UFRJ (2004) concluiu que o maior 
repressor da venda de livros é o hábito de leitura. Mais de 60% dos entrevistados 
preferem veículos mais rápidos. Só 32% de adultos e alfabetizados no conjunto de todas 
as classes sociais, dizem gostar de ler. A elite, já notou a Câmara Brasileira de Livro, 
sustenta muito da bobagem editorial consumida no país. O estímulo à leitura está hoje 
centrado nos programas de livros didáticos do MEC, a ações da iniciativa privada e a 
cursos de formação. Bibliotecas – insuficientes e mal aparelhadas – e ensino básico – 
desigual de norte a sul do país – viraram, em alguns casos, complicadores. 
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Pôr a culpa pela falta de leitores na desigualdade explica, não justifica. Para 
Ingedore Koch (Unicamp), problemas estruturais do Estado ainda são fortes niveladores 
por baixo. Boa parte dos alunos de 4ª e 8ª séries, ensinados pelo Estado e avaliados pelo 
MEC, é incapaz de interpretar textos simples e entender mais de uma informação por 
parágrafo.(...) Ingedore diz que, apesar de tudo, é possível pensar mecanismos para 
estimular a leitura em aula. É possível pensar em perspectivas que subjazem ao ler. Bom 
exemplo é a perícia de linguagem de escritores, como Clarice Lispector, alvo de 
exposição no Museu da Língua Portuguesa. 

Em entrevista exibida na exposição, Clarice fala com amargor de um sistema que 
estimula os alunos a ler por obrigação. O ato da leitura, quem leu textos de Clarice o 
sabe, pode virar uma genuína necessidade. Como respirar. Se produzimos prosa da 
elegância de Clarice, é saudável criar caminhos para experimentá-la. Hoje este é o 
desafio dos professores de português do país. 
 
(Adaptado de: PEREIRA Jr., Luiz Costa. “Carta ao Leitor”. Revista Língua. São Paulo: Segmento, 2007.) 
 
31. A partir das referências que estão logo abaixo do Texto I, podemos dizer que, dentre outras coisas, ele foi publicado na 
revista “Língua”, foi escrito por Luiz Costa Pereira e que se trata de um exemplo do gênero “carta”. Sobre esse tipo de 
informação, é CORRETO afirmar que 
A) para a leitura, informações extralingüísticas como essas são desnecessárias. 
B) essas informações servem, apenas, aos interesses da escolarização da leitura. 
C) são informações importantes para situar o texto no conjunto de outros textos. 
D) essas informações são importantes por determinar as expectativas da leitura. 
E) por ser do gênero “carta”, deveria trazer, apenas, assuntos de interesse privado. 
 
32. Atento à leitura das informações apresentadas em forma de dados numéricos no Texto I, o leitor crítico deve 
considerar CORRETO que 
A) ao contrário do que diz o autor do Texto I, dependendo do ângulo de análise, deve-se considerar que 2.200 pontos de venda de 
livros é um número que confere estatuto privilegiado para as atividades de leitura no Brasil. 
B) concordando com o autor do Texto I, é preciso destacar que a escola deve ter como objetivo principal o desenvolvimento do 
prazer da leitura, por isso deve lançar mão de atividades lúdicas para que a leitura não dê trabalho ao aluno. 
C) diferente do que sugere o autor do Texto I, o mito de que a Argentina tem uma capital de leitores sem paralelo no Brasil é 
coerente, pois, em proporção, Buenos Aires tem mais livrarias do que qualquer outra capital brasileira. 
D) concordando com a opinião de Clarice Lispector, apresentada pelo autor do Texto I, à escola cabe a promoção da leitura de 
fruição, aquela que causa bem-estar, e qualquer outra função para a leitura na escola é um equívoco. 
E) discordando da opinião de Ingedore Koch, apresentada pelo autor do Texto I, é impossível explorar perspectivas que subjazem 
ao ato de ler, nem localizar mecanismos para estimular a leitura em sociedades de massa, como a nossa. 
 
33. Para enfrentar a questão da leitura, o autor do Texto I convoca os professores do país para um desafio (linhas 30-31). É 
CORRETO afirmar que esse desafio consiste em 
A) promover apenas leitores com as características de Clarice Lispector. 
B) acabar com atividades de leitura que dêem trabalho ao aluno aprendiz. 
C) promover, exclusivamente, a formação de leitores do cânone brasileiro. 
D) desenvolver o potencial dos alunos para as práticas de leitura e escrita. 
E) promover escritores e leitores da qualidade textual de Clarice Lispector. 
 
34. Para enfrentar o fato de que “Boa parte dos alunos de 4ª e 8ª. séries, ensinados pelo Estado e avaliados pelo MEC, é 
incapaz de interpretar textos simples e entender mais de uma informação por parágrafo”, passagem destacada das linhas 21-23 
do Texto I, é CORRETO afirmar que 
A) só podemos enfrentar esse problema com práticas de leitura e escrita que realmente façam sentido para o cotidiano do aluno-
aprendiz fora da escola. 
B) para reverter esse quadro, deve-se acabar com a avaliação em massa, pois seus resultados quase sempre deprimem e 
desestimulam a ação do professor. 
C) esse quadro só será revertido, quando a sociedade for um modelo de leitura da criança, que entrará na escola com um certo 
domínio da leitura e da escrita. 
D) ler e escrever devem ser práticas escolares mais lúdicas, pois, só assim, a escola pode facilitar a entrada do aluno-aprendiz no 
universo grafocêntrico. 
E) o Estado deve fazer esse tipo de avaliação em outras séries do ensino Fundamental, pois as séries avaliadas não são 
significativas para o fenômeno. 
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35. Sobre os agentes responsáveis para o desenvolvimento da leitura destacados no Texto I, é correto afirmar 
que 
I. a escola e a família são atores fundamentais para inculcar hábitos regulares de leitura e escrita nas crianças. 
II. toda e qualquer forma de organização civil é fórum privilegiado para a promoção de hábitos regulares de 
leitura e escrita. 
III. as atividade de leitura e de escrita desenvolvidas no contexto da religião, em qualquer tipo de igreja, 
constituem num deserviço ao letramento, porque são sempre marcadas ideologicamente. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
A) Apenas I está correta. 
B) Apenas II está correta.  
C) Apenas III está corretas. D) Apenas I e II estão corretas. 

  E) Apenas II e III estão corretas. 
 
36. Uma compreensão CORRETA do título do Texto I consiste em 
A) compreender o título como um contra-senso, pois as partes articuladas são incoerentes entre si, ou seja, não pode 
haver, em princípio, leitor sem leitura. 
B) identificar, no título, o recurso da ironia, pois o que o autor está querendo dizer é, na verdade, outra coisa, não 
indicada claramente nas palavras do texto. 
C) perceber que o aparente paradoxo do título é recurso estilístico/expressivo do autor, que tenta chamar a atenção do 
leitor e promover a venda da revista. 
D) o autor explora os contrários do título, chamando a atenção do leitor para um grave problema: a avaliação em 
massa, que expõe os problemas de ensino. 
E) o contraste do título põe foco exatamente no que interessa destacar: existe, no Brasil, um tipo de leitor que não 
sabe ler, ou seja, que não tem leitura. 
 
37. Sobre a estrutura lingüística na passagem “Os EUA têm uma para cada 15.000 pessoas, e os argentinos, 50 mil – o que 
ajudou a construir o mito de que Buenos Aires tem mais livrarias que o Brasil (lá há 400, diz o Cerlalc – Centro Regional para o 
Livro na América Latina e Caribe)”, destacada das linhas 07-10 do Texto I, é CORRETO afirmar que 
I. a segunda vírgula marca uma elipse na seqüência sintática do enunciado. 
II. os travessões figuram com a mesma função similar à dos parênteses, destacando comentários no interior da 
oração. 
III. os parênteses são desnecessários, pois não têm função sintática significativa no período destacado. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
A) Apenas I está correta. 
B) Apenas II está correta.  
C) Apenas I e II estão corretas. D) Apenas II e III estão corretas. 

   E) Apenas I e III estão corretas. 
 
38. Sobre a passagem: “A elite, já notou a Câmara Brasileira do Livro, sustenta muito da bobagem editorial consumida 
nopaís”, destacada das linhas 14 e 15, do Texto I, é CORRETO afirmar que 
A) a primeira vírgula está mal empregada, pois não se separa sujeito do verbo. 
B) a segunda vírgula está mal empregada, pois separa termos coordenados. 
C) só a segunda vírgula está bem empregada, separando os sintagmas diferentes. 
D) as duas vírgulas estão bem empregadas, separando uma oração intercalada. 
E) as duas vírgulas estão mal empregadas, porque o período deve ir para a ordem direta. 
 
39. O Texto I convoca todos os leitores para uma compreensão crítica da realidade, e isso está CORRETAMENTE 
indicado em uma das alternativas abaixo. Assinale-a. 
A) As avaliações formais do sistema de ensino são o passo mais significativo para a mudança do cenário da leitura e da escrita no 
país. 
B) Como cada sala de aula é um universo particular, é preciso que as avaliações sejam locais e individuais para a compreensão do 
problema. 
C) As avaliações das práticas de leitura e escrita têm sido uma perversa forma de lidar com os problemas da realidade do 
letramento no país. 
D) Para além das avaliações, é preciso promover ações concretas no que diz respeito ao acesso à leitura e ao 
aparelhamento de bibliotecas. 
E) Aferir a qualidade da leitura e a escrita no cotidiano da escola é a única forma de não sermos surpreendidos por 
avaliações externas. 
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40. No contexto dos estudos críticos da linguagem, uma das abordagens mais produtivas afirma que “as 
palavras não servem apenas para expressar idéias e pensamentos, mas também para ocultá-las ou dissimulá-las”. 
Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE o nome dessa abordagem. 
 
A) Estruturalismo. B) Gerativismo. C) Análise do Discurso. D) Funcionalismo. E) Gramática Tradicional. 
 
41. Num contexto de crítica ao estudo da língua enquanto sistema transparente, uma teia de conceitos procura 
considerar a opacidade e da heterogeneidade da linguagem. Dentre eles, assinale a alternativa a seguir que 
nomeia de forma CORRETA o conceito “emprestado pela análise do discurso ao Círculo de Bakhtin e que se 
refere à palavra como produto da relação recíproca entre falante e ouvinte, emissor e receptor. Segundo esse 
conceito, o EU se constrói constituindo o EU do OUTRO e por ele é constituído; cada palavra expressa o UM em 
relação com o OUTRO”. 
 
A) Dialogismo. B) Polifonia. C) Enunciação. D) Discurso. E) Intertextualidade. 
 
42. Ainda no contexto de uma concepção crítica e reflexiva no tratamento da linguagem, assinale a alternativa a seguir que 
designa, de forma CORRETA, o conceito expresso na definição: “Termo emprestado da música, que alude ao fato de que os 
textos veiculam, na maior parte dos casos, diversas perspectivas, muitos pontos de vista ou posições diferentes, ou seja, o autor 
pode fazer falar várias vozes ao longo de seu texto”. 
 
A) Dialogismo. B) Polifonia. C) Enunciação. D) Discurso. E) Intertextualidade. 
 
43. Assinale a alternativa que indica, de forma CORRETA, o “Termo antigo em filosofia, embora tenha sido empregado 
sistematicamente, em lingüística, apenas no século XX. Consiste na colocação em funcionamento da língua por um ato individual 
de utilização e opõe-se a seu produto, o enunciado”: 
A) Dialogismo. B) Polifonia. C) Enunciação. D) Discurso. E) Intertextualidade. 
 
44. Assinale a alternativa CORRETA para indicar o conceito definido a seguir:“Noção introduzida para o estudo da 
literatura, e que hoje designa mais amplamente a forma como a produção e recepção de um texto dependem do 
conhecimento que se tenha de outros texto com os quais, de alguma forma, se relaciona”: 
 
A) Dialogismo. B) Polifonia. C) Enunciação. D) Discurso. E) Intertextualidade. 
 
45. O contexto de crítica nos estudos da linguagem oferece argumentos para a retórica da chamada Pós-modernidade. 
Com significação diferente, o vocábulo “moderno” circula no cotidiano, com precária extensão semântica. Mas na 
literatura, esse conceito e seus derivados (“pré-modernismo”, “modernismo” e “pós-modernismo”) designam perspectivas 
estéticas específicas sobre as quais podemos fazer uma série de considerações, EXCETO. 
A) A programática modernista, isto é, seus manifestos, suas teorias, seus prefácios interessantíssimos, consolida-se numa 
produção literária que segue, sem desvios, os caminhos que sua estética proclamava. 
B) O rótulo “pré-modernismo” pode ser utilizado para nomear a produção literária da aurora do século XX que, antes da Semana 
de 22, problematiza a realidade social e cultural, revelando as tensões que sofria a vida nacional. 
C) O que a crítica nacional chama de “modernismo” está condicionado por um acontecimento, isto é, algo datado e público, que 
se impôs como um divisor de águas: a Semana de Arte Moderna. 
D) A condição “pós-moderna” se define pelo abandono da crença em grandes narrativas totalizantes, mas, contraditoriamente 
torna-se ela mesma uma interpretação estável, ou seja, uma narrativa totalizante. 
E) Era característica da estética do “modernismo” uma face ideológica conflitante, constituída de abordagens, ora nacionalistas 
ora cosmopolitas, tanto em sua produção artística quanto na crítica literária. 
 
46. Palavras, como “moderno”, “modernização” e “modernidade”, parecem estabelecer, por contraste, um passado 
arcaico e estável numa polêmica em que há ganhadores e perdedores. Para estabelecer uma relação dessa polêmica com as 
estéticas literárias brasileiras, é CORRETO afirmar que 
A) são vencedores os promotores da Semana de 22, que traziam idéias estéticas originais, e perdedores são aqueles que 
representam as estéticas anteriores, já em agonia no final do século XIX: o Realismo, o Parnasianismo e o Simbolismo. 
B) a Semana de Arte Moderna foi o ponto de convergência de toda a produção literária sobre o Brasil, no Brasil e do Brasil, por 
isso não podemos chamar de vencidas as estéticas anteriores,estando todas elas presentes no gesto modernista. 
C) revanche da subjetividade contra a objetividade, da interiorização contra a exteriorização, do indivíduo contra a sociedade, a 
estética modernista constitui experiências de linguagem que vencem o confronto com nosso passado estético. 
D) são vencedores todos os que escrevem sobre o signo de 22, mesmo alguns dos que lhe antecederam, como os simbolistas, os 
românticos e, em certa medida, alguns barrocos, por oposição às estéticas que primam pela razão e pela métrica. 
E) na história das estéticas literárias, em vez de desaparecerem (vencidos) e de nascerem novos (vencedores), os estilos se 
fecundam mutuamente e se transformam, resultando, aos poucos, formas que jamais são totalmente novas. 
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47. O estudo da obra literária tem na Estética uma de suas principais abordagens. Nesse contexto, podemos 
definir Estética de várias formas, EXCETO. 
A) Um juízo de valor acerca da natureza e da função da arte. 
B) Reflexão sobre procedimentos e técnicas empregados no fazer artístico. 
C) Atividade profissional que tem por fim conservar a beleza física. 
D) Filosofia e ciência das faculdades sensitivas humanas. 
E) Tipo de indagação acerca das condições da sensibilidade artística. 
 
48. A preocupação cronológica, social ou política na abordagem do texto literário ofusca os fenômenos 
estilísticos e coloca para o ensino da literatura o desafio de encontrar, a partir de princípios estéticos, a revisão 
dessa tendência na disciplina. Enumeramos, a seguir, algumas das críticas à prioridade cronológica, social e 
política no tratamento do texto literário, EXCETO. 
A) A intenção de encontrar divisões da literatura no tempo-espaço e dispô-las em categorias perfeitamente exatas 
subordina a estética à mecânica cronológica. 
B) Na história da literatura, são comuns fenômenos, como as concomitâncias, os precursores e os retardos, que não 
se enquadram nas definições cronológicas. 
C) Concepções da literatura, como expressão da sociedade deslocam a prioridade da gênese do fenômeno estético 
para o meio físico, biológico ou econômico. 
D) Aqueles que vêem o texto literário como expressão da consciência nacional elevam a estética ao lugar de 
destaque no contexto do ensino da literatura. 
E) O que importa à crítica verdadeiramente estética é a qualidade da expressão, segundo critérios artísticos e não, seu 
valor como testemunho político. 
 
49. Uma visão crítica nos estudos da linguagem, hoje, se aplica, também, ao trabalho da análise lingüística, 
denunciando que o preconceito e o purismo atingem algumas formas verbais e fazem com que expressões 
corretas, às vezes, sejam abandonadas ou banidas sem uma boa razão gramatical. Esse é o caso do dito 
“gerundismo”, sobre o qual é CORRETO afirmar que 
A) é uma construção de mau gosto, que fere os ouvidos e que não desce bem. 
B) é uma construção importada do inglês, um típico decalque de sua estrutura. 
C) é uma construção simples, não serve para nada, mas é traço de nossa cultura. 
D) gramaticalmente, não há nada de estranho nas construções com o gerúndio. 
E) nem todas as formas construídas com gerúndio são tidas por problemáticas. 
 
50. Uma proposta de escrita ou reescrita, numa concepção discursiva de língua, deve considerar CORRETO que o(a,s) 
A) aluno precisa de atividades sistematizadas e parceladas em forma de reescrita, para chegar a um texto elaborado na escrita 
padrão de uma língua. 
B) fundamental é orientar uma operação de limpeza, de higienização do texto do aluno, com revisão dos níveis de ortografia, 
concordância e pontuação. 
C) aluno deve ser orientado a tomar as regras e os modelos do padrão da língua em função de suas necessidades expressivas e 
intenções comunicativas. 
D) dimensões pragmática, semântica e gramatical do texto devem ser entendidas separadamente nas várias possibilidades de uso 
da escrita. 
E) aluno deve ter clareza de quem é o sujeito do que escreve, pois, na mecânica da escrita, a palavra alheia deve ter lugar 
privilegiado em seu texto. 
 
51. Um dos maiores problemas a enfrentar na escolarização do texto é o caráter artificial de suas condições de 
produção, ou seja, na escola, em geral, não há um sujeito que diz, mas um aluno que devolve ao professor a palavra que 
lhe foi dita pela escola. Para recuperar algumas das características básicas da língua na atividade com o texto na sala de 
aula, é preciso resgatar alguns elementos abaixo citados, EXCETO. 
A) Resgatar a funcionalidade da atividade de escrita, apontando uma finalidade significativa para o texto a ser produzido. 
B) Promover a subjetividade dos locutores/escreventes, devolvendo ao sujeito escrevente o direito à palavra própria, sem 
interdição de sua voz pessoal. 
C) Fazer valer o papel modelador da linguagem através de uma proposta de escrita ou reescrita que tenha relação com o cânone 
literário. 
D) Selecionar um destinatário/interlocutor real para o texto a ser produzido, seja o professor, os colegas de sala, a escola ou a 
comunidade, em geral. 
E) Definir o papel do professor como parceiro da escrita ou reescrita do aluno, concordando, discordando, acrescentando, 
questionando ou desafiando. 
 



155 
 

52. Numa escola que tenha por objetivo propiciar atividades de ensino/aprendizagem que permitam aos alunos se 
prepararem para a vida, é CORRETO entender o ensino de gramática como o ensino 
A) de um conjunto de classificações de unidades lingüísticas e das funções que elas podem exercer na cadeia da fala. 
B) da mecânica do funcionamento lingüístico e de uma série de explicações sobre as relações possíveis entre as unidades da 
língua. 
C) que destaque as possibilidades significativas dos recursos lingüísticos e sua condição de uso na produção e na recepção de 
textos. 
D) de conhecimentos que permitam ao falante reconhecer coisas, como o objeto direto, o sujeito, um verbo, um substantivo ou um 
pronome. 
E) de uma teoria metalingüística que oriente o falante a operar sistematicamente com as categorias normativas da língua. 
 
53. Um ensino de gramática que seja pertinente para a vida em sociedade e capaz de ter influência na qualidade de vida 
dos alunos será um ensino que leve em consideração uma série de questões abaixo citadas, EXCETO. 
A) Aquilo em que acreditamos/aceitamos/recusamos, preconceitos, sonhos, idéias e ideais, tudo é informado pela linguagem, 
sobretudo, pela língua. 
B) Vive melhor o indivíduo que consegue veicular pela língua-padrão os sentidos e os significados que deseja e compreender os 
que lhe chegam através dela. 
C) Competência comunicativa é a capacidade de usar cada vez mais recursos da língua de forma adequada a cada situação de 
interação comunicativa. 
D) Não existe uma variedade da língua que seja boa ou ruim “em si”; o padrão da língua é definido, segundo necessidades e 
eleições historicamente explicáveis; 
E) A padronização de uma língua consiste na codificação de um conjunto de hábitos ou normas apresentados à comunidade como 
um bem desejável. 
 
54. O estatuto social da relação entre oralidade e escrita encontra, na instituição escolar, lugar privilegiado de 
reprodução, mas também, de reflexão e de crítica. As alternativas, a seguir, retratam criticamente essa relação, EXCETO. 
A) A oralidade, via de regra, tem sido tratada como um exotismo de bazar, num espaço-tempo grafocêntrico que só aceita o outro 
pelo que ele tem de estranho e não pela sua simples diferença. 
B) Com a imposição das tecnologias da escrita, a lógica ocidental testemunha indiferente o sofrimento dos que dependem dos 
escreventes para preservar uma cultura que só é possível pela oralidade. 
C) Em detrimento da oralidade, a escrita tem sido legitimada como a única simbologia que permite guardar a memória dos fatos, 
as genealogias, as dinâmicas, as normas de conduta e as proibições. 
D) Ao lado da grafia e do gesto (no caso da língua de sinais), a fala deve ser compreendida como um dos três modos diversos de 
articulação eficiente da língua no processo comunicativo. 
E) Há uma linha reta a unir a difusão da leitura/escrita e a partilha universal dos benefícios das culturas urbanas e tecnológicas, 
porque a escrita carrega em sua divulgação os benefícios das belas-letras. 
 
55. Assinale a seguir a alternativa que define de forma INCORRETA, as diversas abordagens que vêm sendo 
estabelecidas para a relação fala-escrita no ensino escolar. 
A) A perspectiva dicotômica da relação fala-escrita é aquela em que o ensino da língua é centrado em oposições: a fala é 
nãoplanejada e imprecisa, enquanto a escrita é planejada e precisa. 
B) A abordagem variacionista é aquela em que o ensino de língua deve considerar a fala como o espaço de variação e 
diversidade, enquanto a escrita é o lugar privilegiado da norma. 
C) Numa visão culturalista, a fala estaria para o pensamento concreto e o cultivo da tradição, assim como a escrita estaria para o 
raciocínio abstrato e a inovação tecnológica. 
D) Seguindo a tendência sociointeracionista, o ensino de língua deve considerar que tanto a fala quanto a escrita apresentam 
situacionalidade, coerência e dinamicidade que lhes são próprias. 
E) Numa abordagem interacionista, o ensino de língua deve considerar que a negociação e a dialogicidade são características 
constitutivas da língua, portanto marcam tanto a fala quanto a escrita. 
 
56. Pensando o texto, tanto o oral quanto o escrito, como unidade privilegiada na análise-reflexão da linguagem, é 
CORRETO afirmar que 
A) coesão e coerência são elementos típicos da escrita, uma vez que a fala tem sua especificidade marcada exatamente pela 
ausência desses componentes. 
B) a escrita é autônoma, enquanto a fala é dependente do contexto de produção, ou seja, a fala está para o envolvimento como a 
escrita para o distanciamento. 
C) quando a fala é caracterizada por enunciados incompletos, além de repetições e marcadores não lexicalizados, ela não obedece 
à normatização alguma. 
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D) muitas das características diferenciais atribuídas a uma das modalidades são propriedades da língua e não, características 
exclusivas de uma ou de outra. 
E) a fala é multissistêmica e opera no registro da variação da língua, enquanto a escrita constitui-se em uma única dimensão 
expressiva. 
57. Considerando que os gêneros textuais são objetos empíricos que se constituem em um contínuo tipológico 
da relação fala e escrita, é INCORRETO afirmar que 
A) os diferentes gêneros orais e escritos são responsáveis por domínios estanques e dicotômicos num conjunto de 
variações lineares. 
B) elementos que dizem respeito, ao mesmo tempo, à composição, à estrutura do texto e à sua organização 
enunciativa constituem a diferença entre os gêneros. 
C) as diferenças entre fala e escrita se dão ao longo da diversidade das práticas sociais de produção textual, com 
correlação em vários planos. 
D) as especificidades de cada gênero textual produzido pelas modalidades oral e escrita da língua são propriedades 
de realidades sociais diversas. 
E) no uso corrente da língua, a compreensão dos diferentes gêneros textuais é um meio para o indivíduo localizar-se 
no complexo da diversidade textual. 
 
58. Em atividades de transposição da modalidade oral para a escrita, destacam-se os processos de 
retextualização. Fazem parte desse processo as seguintes ações, EXCETO. 
A) Estratégias de eliminação, como a retirada de marcas estritamente interacionais, hesitações, paráfrases e 
pronomes egóticos. 
B) Estratégias de inserção, como a introdução da pontuação com base na intuição fornecida pela entoação das falas. 
C) Estratégias de reformulação, como a referenciação de ações e verbalização de contextos, antes expressos por 
dêiticos. 
D) Estratégias de condensação, como agrupamento de argumentos e de idéias e generalização de informações 
repetidas. 
E) Estratégias de normatização, como a reapresentação do texto no nível normativo, com o qual a fala não tem 
compromisso. 
 
59. Uma aula de português que objetive destacar os efeitos de sentido no uso dos elementos lingüísticos 
considerará as afirmações a seguir, EXCETO. 
A) O adjetivo é um elemento secundário na produção de um enunciado, pois os elementos necessários à construção 
de sentido da informação estão presentes no verbo e no substantivo. 
B) É sempre possível conferir maior ou menor intensidade aos conceitos expressos pela maioria das palavras, e isso 
pode ser conseguido pelo mecanismo do grau, da repetição e pelo uso do advérbio. 
C) Nada mais censurável para a produção de sentido do que a acumulação supérflua de elementos lingüísticos, por 
isso se deve tentar conseguir o maior efeito expressivo da menor quantidade de elementos. 
D) O artigo é um vocábulo pequeno, de aparência insignificante, mas, em realidade, tem grande valor expressivo, e 
sua utilização constitui uma das delicadezas na expressão da língua. 
E) O emprego de tempos, modos e aspectos verbais é capítulo central de contribuição da sintaxe portuguesa à feição 
estilística do enunciado, pois esses elementos envolvem uma série de informações significativas. 
 
60. O fenômeno da variação e da norma lingüística constitui-se num capítulo específico para o ensino da 
língua numa perspectiva discursiva e interacionista. Assinale a seguir a alternativa que indica uma pergunta 
que NÃO ajuda a compreender esse capítulo no ensino de língua portuguesa. 
A) Por que a norma culta tem tanta força na escolarização da língua, inclusive a ponto de se manter como ideal de 
língua perante a opinião pública? 
B) Por que o preconceito lingüístico se mantém tão violento, à revelia de todas as evidências científicas? 
C) Por que a sociedade anseia por um ideal de língua que o comportamento lingüístico da maioria das pessoas não 
autoriza? 
D) Por que os alunos fracassam na aprendizagem da norma lingüística mais adequada para a expressão verbal? 
E) Quais os conhecimentos da língua que são necessários ao cidadão comum atuar com autonomia numa sociedade 
industrial e de massa? 
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ANEXO B – Provas Objetivas de Múltipla Escolha de Novembro/2008. 
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 
 
01. Conforme a Lei 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o dever do Estado com educação 
escolar pública será efetivado mediante a garantia de 
I. ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 
II. progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 
III. oferta de ensino noturno especial, com carga horária reduzida. 
IV. atendimento educacional gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente, em classes 
especializadas. 
V. acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada 
um. 
 
Assinale a alternativa que contém as afirmativas CORRETAS. 
A) Apenas I, II e V. 
B) Apenas I, II e III.  
C) Apenas II, III e V. 
D) Apenas I e III. 
E) Apenas III, IV e V. 
 
02. A construção coletiva do projeto político-pedagógico, na escola básica, requer 
I. descentralização da tomada de decisões. 
II. instalação de processo de avaliação na perspectiva formativa. 
III. democratização das ações técnicas e administrativas. 
IV. um gestor organizado e com poder de decisão gerencial. 
V. personalismo nos encaminhamentos administrativos e pedagógicos. 
 
Assinale a alternativa que contém as afirmativas CORRETAS. 
A) I, II e III. B) I, III e V. C) II, III e V. D) IV e V. E) I e IV. 
 
03. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Nº 8.069/90, estabelece que a criança e o adolescente têm 
direito à educação, assegurando a todos 
A) acesso à escola pública e gratuita, em local determinado pelo órgão público. 
B) os pais ou responsáveis o direito de conhecer o processo pedagógico bem como participar das definições das 
propostas educacionais. 
C) condições de acesso e permanência na escola, de acordo com o comportamento apresentado pelo estudante. 
D) o dever de participar de clube esportivo e agremiações de lazer. 
E) freqüência escolar flexível sem a necessária justificativa. 
 
04. O uso de Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC, no processo de ensino e de aprendizagem, 
permite ao professor optar por diversas metodologias. Ao projetar o trabalho de forma participativa e 
construtiva, utilizando os recursos da WEB, o professor possibilita o desenvolvimento 
I. da responsabilidade do aluno pela sua própria aprendizagem em interação com professores e colegas. 
II. da gestão e do controle das ações desenvolvidas, partindo das decisões do professor. 
III. do acesso, da interação e do compartilhamento das descobertas e dos conhecimentos em tempo real. 
IV. da memorização das buscas e dos links no momento das pesquisas. 
 
Assinale a alternativa que contém as afirmativas CORRETAS. 
A) Apenas I, II e IIII. 
B) Apenas II, III e IV.  
C) Apenas III e IV.  
D) Apenas I, III e IV. 
E) Apenas I e III. 
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05. A Lei N° 10.639/2003, que trata da história e da cultura afro-brasileira, altera a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (Nº 9.394/96) para incluir 
I. nas escolas e nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, a obrigatoriedade 
do ensino sobre “História e Cultura Afro-Brasileira’’. 
II. no calendário escolar, o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’. 
III. conteúdos referentes à História e à Cultura Afro-Brasileira, devendo ser ministrados, especificamente, nas 
áreas de Educação Artística, de Literatura e História Brasileira. 
 
Assinale a alternativa que contém as afirmativas CORRETAS. 
A) Apenas II e III. B) Apenas I e III. C) Apenas I e II. D) Apenas II. E) Apenas III. 
 
06. Como professores, precisamos preparar os estudantes para trabalharem com o universo tecnológico. Na 
escola, para que os estudantes possam compreender o mundo em que vivem e posicionarem-se criticamente, 
uma questão fundamental, no uso das tecnologias da informação e comunicação, é 
A) utilizar todas as técnicas do computador. 
B) acessar, analisar e interpretar as informações. 
C) arquivar informações e transferi-las aos demais interessados. 
D) acessar e copiar todas as informações disponíveis. 
E) construir programas nas mídias digitais e audiovisuais. 
 
07. A escolarização básica constitui instrumento indispensável à construção da sociedade democrática, tendo 
como função a socialização do saber sistematizado e construído historicamente pela humanidade, essencial ao 
exercício da cidadania. Assim, a escola é 
A) a redentora das injustiças sociais e democráticas. 
B) reprodutora das desigualdades sociais e econômicas. 
C) instituição que deve, prioritariamente, preparar os estudantes para as profissões técnicas. 
D) uma das instâncias que pode favorecer as mudanças sociais na direção da democracia. 
E) responsável pela divulgação dos saberes de senso comum. 
 
08. Nos últimos anos, diversos estudos têm sido dedicados à história da educação no Brasil e suas relações com 
as tendências pedagógicas, comumente classificadas como conservadoras e progressistas. Dentre as 
conservadoras, tem-se a pedagogia tradicional, a pedagogia renovada e o tecnicismo educacional. O 
tecnicismo educacional prioriza o(a) 
I. uso de meios e técnicas eficazes para a aprendizagem por meio do estímulo e resposta. 
II. definição dos objetivos instrucionais operacionais. 
III. ação do professor como detentor do saber, que expõe e interpreta a matéria. 
IV. processo de participação ativa do aluno. 
V. método, como trabalhos em grupo, pesquisas e experimentação. 
 
Assinale a alternativa que contém as afirmativas CORRETAS. 
A) I, II e IV. B) II, III e V. C) III e V. D) II e III. E) I e II. 
 
09. A avaliação da aprendizagem na educação básica deve ser desenvolvida como um processo de 
acompanhamento permanente do desenvolvimento do estudante, objetivando 
I. pontuar os resultados alcançados pelos estudantes. 
II. favorecer e ampliar as possibilidades de aprendizagem do aluno. 
III. realizar comparações com modelos e objetivos pré-estabelecidos. 
IV. atribuir as notas e médias com precisão e objetividade. 
V. permitir ao professor perceber os avanços e as dificuldades dos alunos. 
 
Assinale a alternativa que contém as afirmativas CORRETAS. 
A) I, II e III. B) II e III. C) II e V. D) II, III e IV. E) IV e V. 
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10. “Saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção ou a sua 
construção” Paulo Freire (1996) 
A partir dessa citação, é CORRETO inferir que, em sala de aula, o (a) professor(a) deve 
I. informar as razões políticas da história do conhecimento. 
II. acatar o pensamento crítico dos alunos, favorecendo a discussão e a construção de novos conhecimentos. 
III. estar aberto às indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos. 
IV. provocar reflexões e discussões, relacionando as teorias com exemplos práticos e contextualizados. 
V. entregar ao aluno endereços de sites que facilitem o ensino de sua disciplina. 
 
Assinale a alternativa que contém as afirmativas CORRETAS. 
A) I, II e III, apenas. 
B) II, III e IV, apenas.  
C) I, II e IV, apenas.  
D) II e IV, apenas. 
E) IV e V, apenas. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Texto I (Questões de 11 a 14) 

Quando a linguagem culta é um fantasma 
Antes de entrar-se no exame do problema do empobrecimento cada vez mais acentuado da linguagem dos 

jovens, é preciso estabelecer que, em qualquer idioma, há vários níveis de expressão e comunicação: popular, 
coloquial, culto, profissional, grupal, etc. As diferenças entre esses níveis são evidentes, por isso, facilmente 
demarcáveis. Basta comparar, por exemplo, a chamada "fala dos magrinhos" com a de um deputado em sua 
tribuna. 

Assim, as dificuldades do jovem não estão, a rigor, na sua incapacidade de expressar-se. No seu grupo - e 
aí é que vive a maior parte de seu tempo – certamente ele não sente o menor embaraço para dizer o que quer e 
entender o que os amigos lhe falam. A comunicação se faz... perfeição, sem quaisquer ruídos: "Sábado vou dar um 
chego lá na tua baia, tá? " E a resposta vem logo, curta e precisa: "Falô! Vê se leva o Beto junto. Faz tempo que ele 
não pinta lá. Depois, a gente sai pra dar uma banda". 

Esse é o nível de sua linguagem grupal. Um nível meio galhofeiro e rico de tons que ele domina 
galhardamente. Está como um peixe dentro de seu elemento natural. Movimenta-se com segurança e muito 
consciente de sua capacidade expressional. 

As dificuldades que experimenta – e que o fazem inseguro e frustrado - estão na aprendizagem da língua 
"ensinada" na - escola. A língua culta representa para ele um obstáculo intransponível, uma coisa estranha que o 
assusta e deprime. E é fato compreensível. Para o jovem, habituado à fala grupal, à gíria, ao jargão de seus 
companheiros de idade e de interesses, a norma culta surge como um fantasma, um anacronismo com o qual não 
consegue estabelecer uma convivência amistosa. Se passa horas e 10 minutos... dizer "tu viu", "eu vi ela", "me 
alcança a caneta", "as redação", como irá, nos 50 minutos de aula de português, alterar todo o comportamento 
lingüístico e aceitar sem relutância que o certo é "tu viste", "eu a vi", "alcança-me a caneta", "as redações"? 

A força coercitiva da escola é pouca para opor-se ...avalanche que vem de fora. É, pensando bem, quase 
uma violência que se comete contra a espontaneidade da linguagem dos jovens, principalmente quando o professor 
não é suficientemente esclarecido para dar-lhes a informação tranqüilizadora de que todos os níveis de linguagem 
são legítimos, desde que inseridos em contexto sociocultural próprio. Explicar-lhes, enfim, por que a escola trabalha 
preferencialmente com o nível lingüístico da norma culta. Isso os tiraria da situação constrangedora em que se 
acham metidos e que se manifesta mais ou menos assim: "Não sei como é que eu não consigo aprender português!” 

VIANA, Lourival. Quando a linguagem culta é um fantasma. Correio do Povo. (1983). Adaptado. In: Cereja, R.C. e 
Magalhães, T.C. Português & Linguagens. 

 
11. Analisando-se o Texto I, é CORRETO afirmar que as informações apresentadas respondem à seguinte pergunta: 
A) Como a escola poderia se opor às influências negativas que atingem a linguagem dos jovens? 
B) Que influência têm os meios de comunicação sobre a fala dos jovens? 
C) Por que a escola deve trabalhar preferencialmente com o nível culto da língua? 
D) Como deve proceder o professor de português em relação à linguagem dos jovens? 
E) Por que os jovens não conseguem aprender português? 
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12. Através da leitura do Texto I, conclui-se que o autor 
A) aponta as razões para o empobrecimento vocabular que caracteriza os jovens de hoje. 
B) critica o modo como os jovens falam entre si. 
C) aponta a escola como a responsável pela fala espontânea dos estudantes. 
D) alerta os jovens que se sentem inseguros em relação ao idioma para a necessidade de aprenderem a norma culta 
da língua na escola. 
E) defende a legitimidade da fala dos jovens como instrumento de comunicação utilizado em seu grupo. 
 
13. Analise as afirmações abaixo. 
 
I. A língua portuguesa pode ser definida como um conjunto de variedades lingüísticas. 
II. A variante lingüística de prestígio – chamada também de língua culta - é a única que merece ser chamada de 
língua portuguesa. 
III. É uma contradição um falante de português dizer: "Eu não consigo aprender português.”, ou "Eu não sei 
falar português". 
IV. “Tu foi”, "Então tá” são frases da linguagem popular que devem ser banidas de todos os contextos, por 
serem uma forma inculta de expressão. 
 
De acordo com as idéias do Texto I, assinale a alternativa que contém as afirmações CORRETAS. 
A) I e II. B) I, II e IV. C) I e III. D) II, III e IV. E) III e IV. 
 
14. Em relação às informações apresentadas no Texto I, é INCORRETO dizer que 
A) a adequação ao contexto em que o falante está inserido torna apropriada a linguagem utilizada. 
B) os níveis de expressão da língua variam de um idioma para outro. 
C) o jovem mostra-se capaz de expressar-se adequadamente no seu cotidiano, porque não conhece a norma culta. 
D) a escola não tem sido bem sucedida no ensino da norma culta da língua. 
E) o jovem é capaz de se comunicar em contextos diversos. 
 
15. No plano do ensino-aprendizagem de produção do texto, o conhecimento e o domínio dos diferentes tipos 
de gêneros textuais ampliam a compreensão da realidade, apontando formas concretas de participação social. 
Portanto, em relação aos gêneros textuais, é INCORRETO afirmar. 
A) A crônica é um gênero híbrido que circula em diferentes esferas: jornais, revistas e antologias. 
B) O relatório é um documento em que são registrados os resultados de uma experiência, de um procedimento ou de 
uma ocorrência. 
C) A fábula é narrada para divulgar um conceito moral. 
D) O conto apresenta mais de um conflito, assim como a fábula. 
E) O resumo é uma apresentação concisa dos pontos mais importantes de um texto. 
 
16. Considerando que a oralidade é uma prática interativa para fins comunicativos que se apresenta sob 
variadas formas, assinale a alternativa que NÃO contém formas de oralidade. 
A) Notícia transmitida por emissoras de televisão e de rádio apresentada em uma linguagem mais formal. 
B) Texto narrado em norma culta por um apresentador de um telejornal em horário nobre. 
C) Texto narrado com frases curtas e construções mais elaboradas, como períodos compostos por subordinação, por 
um apresentador de um telejornal. 
D) Entrevista publicada na Revista Veja para um público jovem. 
E) Conversação espontânea revelando um crime mencionado em um jornal. 
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17. Fala e escrita constituem duas dimensões da língua, e cada uma é articulada de maneira distinta. Partindo 
desse princípio, em relação à língua falada, é INCORRETO afirmar. 
A) Caracteriza-se pelo uso da língua na sua forma de sons sistematicamente articulados e significativos. 
B) Essa modalidade da língua é comumente associada a situações informais (conversa entre amigos ou parentes, 
locução esportiva, etc.). 
C) Trata-se de uma modalidade da língua complementar ao discurso oral. 
D) Uma das características marcantes da língua falada é a possibilidade de interação com o interlocutor. 
E) Diferentemente da comunicação escrita, na comunicação oral, o falante conta com o auxílio de pausas e ritmo na 
fala, expressões faciais, repetições e posturas corporais como indicadores que facilitam o entendimento da 
mensagem. 
 
18. Sabendo que o estudo dos gêneros constitui-se numa contribuição das mais importantes para o ensino da 
leitura e da redação, analise as afirmações. 
I. O estudo dos gêneros discursivos em sala de aula amplia, diversifica e enriquece a capacidade dos 
alunos de produzir textos orais e escritos. 
II. Os gêneros têm seus propósitos discursivos e não são indiferentes às especificidades de sua esfera. 
III. O conhecimento dos gêneros discursivos torna o aluno competente nas diferentes linguagens e capaz de 
conhecer o mundo, o que o torna livre para exercer a cidadania e construir sua identidade. 
Está(ão) CORRETA(S) as afirmativas 
A) I, II e III. 
B) II e III, apenas.  
C) I e III, apenas.  
D) I e II, apenas. 
E) III, apenas. 
 
Texto II para a Questão 19. 

 
Soares, L e Caanargo, J. E. O Brasil das placas: viagem por um país ao pé da letra. São Paulo: Abril, 2003. 
 
19. Analisando-se o Texto II, observamos que este revela como acontece o contato do seu autor com as práticas da escrita. 
Em relação ao autor do texto, é CORRETO afirmar. 
A) Tem conhecimento de práticas de escrita diversas, embora as informações não sejam claras. 
B) Apesar dos vários erros ortográficos, consegue selecionar as informações adequadas para compor o texto de uma placa e 
procura organizá-las na forma em que costumam aparecer nesse gênero escrito. 
C) Mesmo com os erros ortográficos, consegue selecionar as informações, mas não é compreendido. 
D) Considerando os problemas ortográficos, podemos supor que o autor da placa deve ter concluído o Ensino Fundamental. 
E) Mesmo tendo freqüentado poucos anos de escola, o autor parece ser falante de uma variedade-padrão. 
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20. Ao entrar para a vida escolar, tanto crianças quanto adultos possuem dificuldades em aprender os 
conteúdos de ensino da Língua Portuguesa. Nesse contexto, analise as afirmações abaixo e assinale a 
alternativa que contém um princípio que NÃO deve ser considerado pelo professor em sala de aula. 
A) A noção de processo de ensino como transmissão de conhecimentos lapidados e moldados para que sejam 
repetidos pelos alunos. 
B) O letramento no processo ensino-aprendizagem como resultado da ação de ensinar e aprender as práticas sociais 
de leitura e escrita. 
C) As aulas de Língua Portuguesa devem ser distribuídas de forma que garantam a leitura, a escrita e a reescrita de 
textos. 
D) O desenvolvimento da pesquisa em sala de aula, valorizando as condições de produção do discurso e dos gêneros 
textuais. 
E) Os alunos precisam ter acesso letrado a textos (de opinião, literários, científicos, jornalísticos, informativos etc.) e 
realizarem uma leitura crítica e cidadã desses textos. 
 
21. Em relação à análise de textos, numa concepção lingüístico-discursiva de língua, é possível dizer que 
existem textos que apresentam recursos para preservar a unidade e garantir a compreensão do leitor, como, 
por exemplo, os mecanismos de coesão. Nesse contexto, analise o trecho a seguir. 

Por que ler os clássicos? 
O clássico não necessariamente nos ensina algo que não sabíamos; às vezes, descobrimos nele algo que sempre 
soubéramos (ou acreditávamos saber) mas desconhecíamos que ele o dissera primeiro [....]" 
(Campos, M. I e Assumpção, N. Tantas Linguagens. São Paulo: Scipione, 2007.) 
 
As formas destacadas ele e o referem-se, no trecho acima, respectivamente, aos termos ou expressões: 
A) o clássico; o leitor. 
B) o livro; algo que não sabíamos.  
C) o clássico; algo que sempre soubéramos. 
D) algo; algo que sempre soubéramos. 
E) o clássico; algo que ele dissera primeiro. 
 
22. A variação lingüística, nos estudos da linguagem, é um fenômeno capaz de explicar a natureza das línguas 
humanas, seu funcionamento e, também, os processos de mudança lingüística. Sobre a variação da língua 
portuguesa, é CORRETO afirmar. 
 
I. Cada variante lingüística recebe, no jogo das relações sociais, avaliações diferentes. 
II. As variedades sociais costumam apresentar diferenças significativas em termos fonológicos e 
morfossintáticos. 
III. A variação pode estar relacionada ao fenômeno da mudança da língua ao longo do tempo. 
IV. A mudança lingüística manifesta-se tão somente no nível da organização textual. 
V. Os enunciados lingüísticos podem também variar, dependendo dos diferentes graus de formalidade 
determinados pelos contextos de uso da língua. 
A afirmativa é VERDADEIRA, apenas, nos itens: 
A) II, III, IV e V. B) I, II, III e V. C) III e IV. D) I, II e IV. E) I, II, III e IV. 
 
23. A concepção de língua como representação do pensamento corresponde, nos estudos da linguagem, à de 
sujeito psicológico, individual, dona de suas vontades e ações. Nesse contexto, é CORRETO afirmar que o 
texto é visto como 
A) um produto do pensamento do autor. 
B) atividade para conhecer o código utilizado. 
C) produto de codificação de um emissor a ser decodificado pelo leitor/ouvinte. 
D) interação leitor-texto. 
E) produto de uma interação. 
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24. Na sala de aula, em atividade de leitura e produção de sentido, professores e lingüistas levam em 
consideração várias estratégias sociocognitivas. Neste contexto, é correto afirmar que essas estratégias 
mobilizam vários tipos de conhecimentos, EXCETO o 
A) léxico-gramatical. 
B) enciclopédico. 
C) metacomunicativo. 
D) mecânico. 
E) interacional. 
 
25. Analise a Tira a seguir. 
 

 
 
Em relação à coerência textual, todas as alternativas estão corretas, EXCETO. 
A) Os fatos estão interligados, mas apresentam contradição entre eles. 
B) A conclusão do personagem, no segundo quadrinho, é coerente, porque está de acordo com o que ele afirma no 
primeiro. 
C) O texto apresenta coerência, pois há uma organização entre as partes como um todo. 
D) As frases não são contraditórias. O princípio, o meio e o fim estão bem delimitados. 
E) Ocorre a adequação da linguagem e observa-se a continuidade de sentido no texto. 
 
26. A publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a despeito de suas contradições e das resistências do 
professorado, reforçou uma tendência que já se verifica no ensino de Língua Portuguesa: a de um ensino 
contextualizado de gramática, centrado no texto. Nessa perspectiva, analise as afirmações a seguir. 
I. O texto deve ser usado como mero pretexto para o tradicional ensino da gramática. 
II. O texto devia ser tomado como objeto básico de ensino e como unidade de sentido. 
III. Por meio do texto, deve-se fazer uma reflexão gramatical integrada à leitura e à escrita. 
 
A afirmativa é VERDADEIRA, apenas, no(s) item(ns) 
A) I, II e III. B) II e III. C) I e II. D) I e III. E) III. 
 
27. Nos estudos da linguagem, registram-se várias concepções sobre os processos de ensino e de aprendizagem, 
a partir da concepção de língua enquanto expressão do pensamento, instrumento de comunicação e interação. 
Em relação ao ensino de língua como instrumento de comunicação, é CORRETO afirmar que 
A) ensinar a língua é conhecer/reconhecer o sistema lingüístico. 
B) o ensino de língua desenvolve e aperfeiçoa o comportamento do aluno como emissor-codificador e como 
recebedordecodificador de mensagens. 
C) se leva o aluno tão somente ao conhecimento do sistema lingüístico, desprezando o desenvolvimento das 
habilidades de expressão e compreensão de mensagens. 
D) sua essência é o ensino da leitura e da escrita como processo de interação autor-texto-leitor. 
E) destaca as atividades de desenvolvimento da linguagem oral. 
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28. Da pesquisa lingüística contemporânea podem ser retiradas grandes contribuições para o ensino de língua 
materna. Diante desse contexto, analise as afirmações abaixo. 
I. As relações de ensino se constituem nos processos interativos em sala de aula, entre professores/alunos. 
II. A reflexão lingüística se dá concomitantemente à leitura e à produção de textos. 
III. No processo pedagógico, não se trata de substituir uma variedade por outra, mas se trata de construir 
possibilidades de novas interações dos alunos. 
IV. Por meio do ensino tradicional de língua, é possível desenvolver o desempenho do aluno no uso da língua em 
contextos sociais diversos. 
V. O tratamento da oralidade torna-se uma estreita relação entre o desenvolvimento da fala e da aquisição da 
escrita na sociedade. 
 
A afirmativa é VERDADEIRA apenas no(s) item(ns) 
A) I, II e III. B) II, III e IV. C) I e II. D) IV. E) I, II, III e V. 
 
29. De acordo com os estudos da linguagem, a enunciação é o produto da interação, pois sua natureza é social. 
Partindo desse princípio, é CORRETO afirmar que 
A) a enunciação existe fora de um contexto sócio-ideológico, em que cada locutor tem um “horizonte social” bem 
definido, pensado e dirigido a um auditório social também definido. 
B) o enunciado, produto de uma enunciação, constitui o discurso, seja ele constituído de uma frase ou várias frases. 
C) o sentido da enunciação está no indivíduo e na palavra. 
D) o enunciado é uma frase ou um aglomerado de frases, cujo sentido não se encontra no contexto. 
E) tanto uma oração quanto uma frase nos dão um enunciado completo, se ficarmos nos limites gramaticais de sua 
estrutura, no sistema abstrato da língua. 
 
Texto III (Questão 30) 
Risoto de tomates secos 
“Roubado” do restaurante da Mara Alkaminn 
 
Ingredientes 
2 xícaras de arroz arbóreo, 2 tabletes de caldo de verduras, 200 g de tomates secos, 1/2 xícara de molho de tomate, 
300 g de mussarela de búfala, sal, pimenta-do-reino e manteiga. 
 
Preparo 
Dissolva primeiro o caldo de verdura em 1 litro de água quente. Agora refogue o arroz em duas colheres de 
manteiga. Tempere com sal e pimenta. Junte o molho de tomate e o caldo de verduras - este aos poucos, sempre o 
suficiente para cobrir o arroz. Mexa de vez em quando pra garantir que ele vai ficar levemente cremoso. Quando o 
arroz estiver quase no ponto, coloque o tomate seco. Na hora de levar à mesa, coloque, no meio, a mussarela e só. 
(OSÓRIO, Luiz Alberto. (2001) Coisas da vida. Correio Braziliense, Brasília (Adaptado) In: Cereja, W.R e Magalhães, T.C. 
Português e Linguagens, São Paulo: Atual, 2004) 
 
30. Com base nas informações apresentadas no Texto III, assinale a alternativa VERDADEIRA. 
A) De acordo com a parte narrativa que ocorre no texto, Mara Alkaminn é quem descreve, passo a passo, o modo de 
preparar os ingredientes. 
B) Em "Junte o molho de tomate e o caldo de verduras – este aos poucos", o vocábulo este refere-se ao segmento 
nominal "molho de tomate". 
C) Na construção da receita, observa-se apenas a presença do nível formal da linguagem. 
D) As aspas em “roubado” amenizam o significado do vocábulo e indicam a procedência da receita. 
E) Trata-se de um texto que privilegia o aspecto dissertativo da linguagem, por ser um gênero textual de caráter 
instrucional. 
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Texto IV para as questões de 31 a 34. 
–Mandaram ler este livro... 
Se o tal livro for fraquinho, o desprazer pode significar um precipitado, mas decisivo adeus à literatura; se 

for estimulante, outros virão sem o peso da obrigação. 
As experiências com que o leitor se identifica não são necessariamente as mais familiares, mas as que 

mostram o quanto é vivo um repertório de novas questões. Uma leitura proveitosa leva à convicção de que as 
palavras podem constituir um movimento profundamente revelador do próximo, do mundo, de nós mesmos. Tal 
convicção faz caminhar para uma outra, mais ampla, que um antigo pensador romano assim formulou: Nada do que 
é humano me é alheio. 
(Cláudio Ferraretti, inédito) In: Cereja, W.R e Magalhães, T.C. Português e Linguagens, São Paulo: Atual, 2004) 
 
31. De acordo com o texto, a identificação do leitor com o que lê ocorre, quando 
A) ele sabe reconhecer, na obra, o valor consagrado pela tradição da crítica literária. 
B) ele já conhece, com alguma intimidade, as experiências representadas numa obra. 
C) a obra expressa, em fórmulas sintéticas, a sabedoria dos antigos humanistas. 
D) a obra o introduz num campo de questões, cuja vitalidade ele pode reconhecer. 
E) a obra expressa convicções tão verdadeiras que se furtam à discussão. 
 
32. O sentido da frase “Nada do que é humano me é alheio (...)” é equivalente à seguinte construção: 
A) O que não diz respeito ao Homem não deixa de me interessar. 
B) Tudo o que se refere ao Homem diz respeito a mim. 
C) Como sou humano, não me alheio a nada. 
D) Para ser humano, mantenho interesse por tudo. 
E) A nada me sinto alheio que não seja humano. 
 
33. De acordo com o texto, a convicção despertada por uma leitura proveitosa é, precisamente, a de que 
A) sempre existe possibilidade de as palavras serem profundamente reveladoras. 
B) as palavras constituem sempre um movimento de profunda revelação. 
C) é muito fácil encontrar palavras que sejam profundamente reveladoras. 
D) as palavras sempre caminham na direção do outro, do mundo, de cada um de nós. 
E) nenhuma palavra será viva, se não provocar o imediato prazer do leitor. 
 
34. Analise o trecho. 
Se o tal livro for fraquinho, o desprazer pode significar um precipitado, mas decisivo adeus à literatura; se for 
estimulante, outros virão sem o peso da obrigação. (...) 
 
Assinale a alternativa que mantém o sentido da frase "se for estimulante". 
A) conquanto seja estimulante. 
B) porquanto é estimulante.  
C) desde que seja estimulante. 
D) posto que é estimulante. 
E) ainda que seja estimulante. 
 
35. As estéticas literárias não são estanques entre si e, muitas vezes, tocam-se, influenciam-se e fundem-se. 
Nesse contexto, assinale a alternativa VERDADEIRA em relação ao Pré-modernismo brasileiro. 
A) Fase de transição entre a produção literária do final do século XIX e o movimento modernista, marcado pelo 
sincretismo de tendências artísticas. 
B) Período em que os textos literários mais antigos datam XII, sendo um momento que coincide com a expulsão dos 
árabes da península ibérica. 
C) Fase que o Renascimento representou o retorno à cultura clássica greco-latina e a vitória do antropocentrismo. 
D) Fase heróica, por divulgar as novas idéias modernistas e por aprofundar as questões estéticas, lançadas pela 
Semana de Arte Moderna. 
E) Essa fase foi marcada, essencialmente, por duas tendências: destruição e construção. 
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36. Considerando que a Semana de Arte Moderna de 1992 tinha por objetivo divulgar uma nova geração de 
artistas, escritores e intelectuais, que lutavam pela renovação da arte brasileira e pela atualização da nossa 
cultura, analise as afirmações abaixo. 
I. A Semana de Arte Moderna foi um movimento localizado, provocando reações desfavoráveis por causa do 
sectarismo de quem a promoveu. 
II. Mário de Andrade e Oswald de Andrade, dentre outros, serviram de estímulo à inovação literária em 
diversas regiões brasileiras. 
III. A força de contestação, que marcava o sentido Revolucionário do Modernismo, repercutiu imediatamente, 
em escritores, como Dalton Trevisan, João Antônio e Autran Dourado. 
 
É VERDADEIRO somente o que se afirma em 
A) I e II. B) II. C) III e II. D) I e III. E) III. 
 
37. Atualmente, uma visão crítica a respeito do ensino de literatura prioriza o desenvolvimento das 
capacidades leitoras do aluno, ao mesmo tempo que amplia seus horizontes quanto à literatura e à cultura 
universais. Nesse contexto, é CORRETO afirmar que 
A) o verdadeiro sentido de historicidade do texto literário encontra-se no engessamento da historiografia meramente 
descritiva e classificatória. 
B) a tradição da arte pressupõe uma relação dialógica do passado, destacando os textos antigos. 
C) ao se ler um texto literário, busca-se abordar a literatura de uma perspectiva a um só tempo diacrônica e 
sincrônica, que se volta, não apenas, para as relações da literatura com o seu tempo mas também para outros 
diálogos. 
D) a literatura é uma peça de museu, por se assemelhar a obituário ou álbum velho de fotografias, para se 
transformar em desafio, em conquista, em conhecimento significativo. 
E) a literatura priorizava a leitura do texto literário, relacionado ao passado das correntes literárias. 
 
38. Uma proposta pedagógica centrada na produção de texto, num contexto atual de ensino de língua deve 
considerar CORRETO que 
A) o ensino-aprendizagem de produção de texto centrado nos gêneros textuais ou discursivos deve deixar de lado 
alguns aspectos relacionados à tipologia textual, tais como a descrição, a narração e as técnicas de argumentação. 
B) os projetos de produção textual que valorizam os gêneros textuais orais afastam diversas situações em que o aluno 
se expressa oral e publicamente, como um programa de rádio ou de TV, um jornal falado ou um júri simulado. 
C) a criação de situações em que a produção de texto seja socializada não contribui para o desenvolvimento da 
competência textual e discursiva dos aprendizes. 
D) situações de produção de textos em pequenos grupos, nas quais os alunos discutam um determinado assunto, 
interferem na construção de textos ambíguos e fragmentados. 
E) o ensino centrado na construção e organização de diversos gêneros discursivos forma alunos-escritores capazes de 
produzir textos coesos, coerentes e eficazes. 
 
39. As pesquisas que se desenvolveram no século XX, no âmbito do ler e do escrever indicam mudanças do 
papel da escola e, conseqüentemente, da ação docente. Nesse contexto, enumeramos algumas considerações a 
respeito da ação do professor em sala de aula, EXCETO. 
A) Assim como os alunos, o professor precisa se tornar sujeito do mundo da leitura e da escrita que organize 
registros de acompanhamento do processo de construção de seu grupo. 
B) É de interesse do professor organizar projetos para desenvolver a oralidade. 
C) Cabe ao professor acompanhar a pluralidade das práticas sociais de leitura. 
D) É preciso que o professor em sala de aula se torne leitor e se reconheça autor de sua prática pedagógica. 
E) Ao abordar o uso social da escrita, o professor possibilitará o delineamento de situações em que todos atribuam 
sentido ao conhecimento da escrita. 
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40. Nos últimos anos, a leitura compartilhada tem sido uma das estratégias mais eficientes para favorecer o 
processo de letramento na escola, buscando aproximar os alunos do mundo letrado, mesmo quando ainda não 
sabem ler. Diante desse contexto, analise as afirmações abaixo. 
 
I. A leitura contribui para ampliar a visão de mundo, estimular o desejo de outras leituras, exercitar a 
fantasia e a imaginação. 
II. A leitura contribui para compreender o funcionamento comunicativo da escrita e relação fala/escrita. 
III. A leitura contribui para desenvolver as estratégias de leitura, ampliar a familiaridade com os textos. 
IV. A leitura desenvolve a capacidade de aprender e amplia o repertório textual e de conteúdos para a 
produção dos próprios textos. 
V. A leitura favorece a aprendizagem das convenções da escrita. 
 
A afirmativa é VERDADEIRA nos itens: 
A) I, II, III, IV e V. 
B) I, II, IV e V, apenas.  
C) I, II, III e V, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 
E) II, IV e V. 
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ANEXO C – Moção de Repúdio. 
 
 

MOÇÃO DE REPÚDIO 
 

Considerando que, no último dia 9 de junho de 2003, o Ministro da Educação, de 
forma autoritária, baixou a Portaria nº 1.403, publicada no Diário Oficial da União, em 10 de 
junho de 2003, instituindo o Sistema Nacional de Certificação e Formação Continuada de 
Professores da Educação Básica, sendo parte desse Sistema o Exame Nacional de 
Certificação de Professores – que será o “provão” para os estudantes dos cursos de 
licenciatura; que anuncia, ainda, na Portaria, a instituição futura de Bolsa Federal de 
Incentivo à Formação Continuada, para professores da educação básica, das redes públicas 
de ensino, de acordo com o resultado obtido, a cada cinco anos, no Exame Nacional de 
Certificação. 

Considerando que, com essa medida, o MEC reedita a mesma concepção de avaliação 
dos governos de Fernando Henrique Cardoso, amplamente criticada pelo Fórum Nacional em 
Defesa da Escola Pública, além de desconsiderar a Comissão Especial de Avaliação, instituída 
pelo próprio Ministério, com a finalidade de “analisar, oferecer subsídios, fazer 
recomendações, propor critérios e estratégias para a reformulação dos processos e políticas 
de avaliação da Educação Superior e elaborar a revisão crítica dos seus instrumentos, 
metodologias e critérios utilizados”. 

Considerando as graves implicações dessa medida, os participantes do Fórum 
Nacional em Defesa da Escola Pública, reunidos em Plenária Nacional Ordinária, em sessão 
do dia 2 de agosto de 2003, repudiam a atitude do Ministério e exigem a imediata 
revogação da Portaria n° 1403, de 9 de junho de 2003, bem como a suspensão dos 
Seminários Nacional e Estaduais, que decidirão sobre as matrizes do Exame Nacional de 
Certificação. Exigem também a consideração devida à Comissão Especial de Avaliação. 

 

Brasília, 2 de agosto de 2003 

Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública 

 
 
 
 
Destinatário: Ministro da Educação 
Cópias:  Secretária de Educação Infantil e Fundamental 
   Comissão Especial de Avaliação do MEC 
   Comissão de Educação e Cultura, da Câmara dos Deputados  
   Comissão de Educação, do Senado Federal 
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FORMAR OU CERTIFICAR?  

MUITAS QUESTÕES PARA REFLEXÃO 

 
“Nosso governo será marcado pelo diálogo 
permanente com a sociedade civil. Uma das 
tragédias do Brasil tem sido a incapacidade dos 
dirigentes estabelecer pontes, acordos, 
entendimentos com os quais todos possam 
ganhar.” (Programa de Governo do PT) 

 
O Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, após tomar conhecimento da Portaria 

n°1.403, de 9 de junho de 2003, do Ministro da Educação, e das ações desencadeadas pelo 
Ministério da Educação (MEC), visando a implantação de um Sistema Nacional de Certificação e 
Formação Continuada de Professores, vem, mais uma vez, manifestar seu posicionamento ao 
MEC, aos educadores e à sociedade brasileira. 

Isso, porque o MEC tenta justificar a instituição de um instrumento (apresentado na Portaria 
como o instrumento) para aferir o desempenho e o mérito profissional, visando a certificação de 
conhecimentos, competências e habilidades de professores da Educação Básica, em todo o país. 
Para tanto, baseou-se em “pesquisa nacional”, realizada em maio de 2003, com 2.000 docentes da 
Educação Básica, em 488 escolas, 198 Municípios e 24 Estados, o que corresponde apenas a 
0,1% de uma categoria profissional de cerca de 2 milhões de educadores, em 3% dos Municípios. 
Essa pesquisa, com forte caráter indutor, buscou mostrar a potencial concordância do 
professorado com a necessidade de avaliação. 

Com efeito, uma política de avaliação da educação brasileira é absolutamente relevante e 
necessária. Essa tem sido uma posição historicamente defendida pelo Fórum Nacional em Defesa 
da Escola Pública. Mas defende o Fórum uma política que contemple programas de avaliação 
participativos e emancipatórios, fundados em princípios, como ética, democracia e autonomia; 
em critérios, como eficiência e qualidade; em metodologias que enfatizem as funções diagnóstica 
e formativa da avaliação, visando o estabelecimento de um padrão unitário de qualidade para o 
ensino, que deve ser cultural e cientificamente significativo e socialmente comprometido com a 
maioria da população. Não temos medo de avaliação!  

A proposta de “avaliação” do governo, neste e em outros casos, continua sem referência no 
projeto político-pedagógico de cada instituição e no contexto social. Como no governo de 
Fernando Henrique Cardoso. 

Assim sendo, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública considera: 
• que não se trata de uma ação nova e isolada do MEC, mas tem sua referência na 
Resolução n° 1, de 18 de fevereiro de 2002, do Conselho Pleno, do Conselho Nacional de 
Educação, onde se lê, no Artigo 16: “O Ministério da Educação, em conformidade com o §1°, 
Art. 8°, da lei 9394/96, coordenará e articulará em regime de colaboração com o Conselho 
Nacional de Educação, Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, o Fórum 
Nacional de Conselhos Estaduais de Educação, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação e representantes de Conselhos Municipais de Educação e das associações profissionais 
e científicas, a formulação de diretrizes para a organização de um sistema federativo de 
certificação de competência dos professores da educação básica” (grifos nossos). Isso poderia 
ser entendido como continuidade da  
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política do governo Fernando Henrique Cardoso, no que se refere à concepção da relação entre 
avaliação e qualidade da educação nacional; 
• que, no estabelecimento de duas Matrizes de Referências – uma, que servirá para a 
elaboração do Teste Geral do Professor, e a outra, que orientará a elaboração do Teste para os 
professores dos anos iniciais do ensino fundamental, aquelas poderão servir para distorcer a 
formação e contribuir para a disseminação de “cursinhos de formação de professores” para a 
realização do Exame Nacional de Certificação de Professores, a exemplo do que ocorreu com os 
“cursinhos vestibulares”, no ensino médio, e os “cursinhos finais”, para o “provão”; 
• que, no documento de apresentação do Sistema Nacional de Certificação e Formação 
Continuada de Professores da Educação Básica, o MEC reconhece que as Matrizes de 
Referências configurariam “um conjunto de saberes específicos”, que caracterizam a profissão 
docente. Entretanto, além de contrariar os princípios constitucionais da liberdade de ensinar e de 
aprender e do pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, isso poderia referenciar 
propostas para formação continuada e servir como mecanismo de progressão na carreira – o que 
seria louvável; mas, ao articular-se com o desempenho no Exame de Certificação, também pode 
servir para a admissão e para a demissão (por justa causa, em contratos pela CLT) ou exoneração 
(quando ocupante de cargo público), dos professores nas diferentes redes, chegando mesmo a 
aparentemente antecipar elementos de uma reforma trabalhista que associa uma certa 
“certificação” com a “instabilidade” no emprego; 
• que, se adotado, o Exame de Certificação de Professores se transforma no (único) 
instrumento de avaliação docente na Educação Básica, ainda mais perverso que o “provão” 
(Exame Nacional de Cursos), pois este, no mínimo, combinado com outros instrumentos, divulga 
que avalia os cursos de ensino superior, por meio do desempenho dos alunos concluintes; 
todavia, no caso do Exame de Certificação de Professores, ele “avaliará o mérito” de cada 
professor, premiando ou punindo, com uma “bolsa de estímulo”, de acordo com o seu 
desempenho. Dessa forma, desconsidera, inclusive, dados do Censo Escolar, que aferem algumas 
condições das escolas, e do Censo do Professor, onde se pode ter um quadro amplo dos docentes 
do país, entre outros dados que qualificam as escolas e os profissionais da Educação Básica. 
• que é um exame fundado numa visão meritocrática e de aferição pontual, tendo como 
referência apenas os conteúdos didáticos formais das áreas do currículo escolar, sequer levando 
em conta um amplo processo de avaliação institucional, que poderia apontar para uma real 
melhoria da qualidade da Educação Básica; 
• que, se o resultado de um Exame com essa intenção e essa amplitude revelar-se negativo, 
que decisões serão tomadas em relação aos professores reprovados? Se já há um diagnóstico da 
Educação Básica, que retrata o estado de penúria tanto das nossas escolas como dos profissionais 
que nelas atuam, sem a existência de Exames, qual seria o significado de sua realização? Não 
seria mais importante partir dessas constatações, já percebidas historicamente, e montar um 
amplo programa de formação docente, articulado com maior aporte de recursos às universidades 
públicas existentes? 
• que o procedimento – aparentemente democrático, contido no pretenso caráter voluntário do 
exame, para os professores em exercício (ou aos concluintes dos Cursos Normais de nível médio), 
embora seja obrigatório para os concluintes dos cursos de Licenciatura –, quando associado à Bolsa 
Federal de Incentivo à Formação Continuada, destinada aos aprovados no exame, parece desconhecer 
a realidade das condições salariais dos docentes brasileiros. É por demais conhecido o processo de 
precarização e aviltamento a que está submetida essa categoria de trabalhadores; assim, qualquer 
mecanismo que amplie e melhore, minimamente, essas condições terá forte caráter  
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indutor. Nessa situação, aqueles que estão nas piores condições, provavelmente, seriam ainda 
mais prejudicados. Não seria mais pertinente e adequado destinar maiores atenções e recursos 
justamente para essas escolas e esses profissionais, como forma de garantir um padrão unitário de 
qualidade para todos? 
• que, tal como descrito na página 11, do documento “Sistema Nacional de Formação 
Continuada e Certificação de Professores”, o Certificado Nacional de Proficiência Docente, com 
validade de cinco anos, deve ser entendido como um “selo” de qualidade que sintetiza o 
compromisso do Estado brasileiro com os profissionais do magistério. Essa visão dos atuais 
dirigentes do MEC não permitiria inferir predominância das concepções utilizadas pelas ISOs e 
pela Gerência de Qualidade Total e contrárias à construção de uma escola de qualidade 
socialmente referenciada? 
• que o disposto no Art. 210, da Constituição Federal, e também nos artigos 26 e 27, da 
LDB, estabelecem de modo amplo as bases dos currículos para o ensino fundamental e médio; 
em função disso, como foram as Matrizes de Referência para o Exame concebidas e articuladas a 
esses instrumentos legais? 
• que, segundo o programa de governo do Partido dos Trabalhadores, no item 42, 
evidencia-se a intenção de “diálogo permanente com a sociedade civil [...] e estabelecer pontes, 
acordos, entendimentos com os quais todos possam ganhar”. Não seria o caso de uma ampla 
discussão, prévia e democrática, com os principais interessados sobre o propósito do Sistema 
Nacional de Formação Continuada e Certificação de Professores?  
• que é necessário que o governo tenha como perspectiva real a construção de uma política 
global de formação, inicial e continuada, e de valorização de todos(as) os(as) trabalhadores(as) 
em educação – com a implementação de planos de carreira, salários dignos e condições de 
trabalho adequadas – nos moldes já definidos em documentos como, por exemplo, Plano 
Nacional de Educação – proposta da sociedade brasileira, Propostas Emergenciais para 
Mudanças na Educação Brasileira, entre outros elaborados pelo Fórum Nacional em Defesa da 
Escola Pública. 

Diante dessas considerações, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública entende que a 
instituição do Exame Nacional de Certificação de Professores da Educação Básica é inoportuna, 
porque desconsidera que a valorização dos(as) professores(as) pressupõe uma formação inicial de 
boa qualidade, a garantia de formação continuada, condições de trabalho dignas e adequadas e 
um plano de carreira e salários condizente com as funções exercidas, como dimensões essenciais 
do trabalho profissional docente, cuja responsabilidade compete aos sistemas educacionais de 
Estados e Municípios. 

A proposta de instituição do Exame Nacional de Certificação de Professores da Educação 
Básica utiliza, ainda, a certificação como sinônimo de qualificação individual, transferindo a 
responsabilidade sobre a qualidade dos sistemas de ensino ao esforço individual de cada 
professor(a), substituindo uma perspectiva de formação permanente, coletiva e solidária, por 
atitudes de competição e, eventualmente, até de punição. 

O Fórum entende que instaurar um sistema de premiação, com bolsas de incentivo à formação 
continuada àqueles(as) que obtiverem sucesso no referido Exame, aprofunda as políticas de caráter 
meritocrático de governos anteriores e exacerbadas no governo Fernando Henrique Cardoso, no seio do 
magistério, contribuindo ainda mais para a desvalorização desses(as) profissionais.  

Percebe-se que, tal como o Exame Nacional de Cursos, o “provão”, o Exame de Certificação de 
Professores segue a mesma lógica do ranqueamento, favorecendo o individualismo e a competição.  

Tal avaliação, da forma como está proposta, além de não levar em conta a dimensão coletiva do 
trabalho docente, desconsidera as diversidades regionais e locais e a  
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necessidade de articular o trabalho do(a) professor(a), o projeto político-pedagógico da unidade 
escolar e suas condições de realização, e a gestão do sistema de ensino em que se inserem o(a) 
professor(a) e a escola. 

Opondo-se a tais pressupostos, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública entende que, 
ao invés de aferir desempenhos de professores(as) em um Exame Nacional, é necessário que o 
MEC reforce os mecanismos de apoio ao trabalho individual e coletivo dos(as) educadores(as) da 
Educação Básica, e procure garantir sua formação continuada, em cada um dos sistemas de 
ensino, por meio do regime de colaboração, incentivando tanto novas iniciativas, quanto 
respeitando e apoiando as já existentes. 

O professorado, nas últimas décadas, tem sido cobrado e responsabilizado pelas fragilidades 
do sistema educacional, sem que as escolas sejam providas de recursos materiais, de 
equipamentos e de profissionais que auxiliem o trabalho docente, e sem que se paguem salários 
que lhes assegurem tempo e disposição para buscar o aperfeiçoamento contínuo da sua 
qualificação. Assim, entende-se que os poderes públicos constituídos devem enfrentar, de forma 
prioritária, as condições objetivas de trabalho e de formação tanto do professorado como dos(as) 
demais trabalhadores(as) em educação, estabelecendo metas a ser cumpridas e adotando sistemas 
de avaliação processuais, democráticos, institucionais e integrais, que não simplesmente venham 
a emitir um julgamento sobre o nível de conhecimento do(a) professor(a), de forma 
individualizada; antes, que realmente permitam melhor conhecer os sistemas de ensino e suas 
unidades escolares, detectando falhas, lacunas e equívocos a ser superados, bem como aspectos 
positivos que poderão ser potencializados e intercambiados com outras realidades escolares.  

Uma política global efetiva de valorização de todos(as) os(as) profissionais em educação só 
se implementa na medida em que se considere a realidade concreta por eles(as) vivenciada, nos 
diferentes espaços sociais em que estão inseridos(as). A desconsideração, pelo MEC, da proposta 
de política global de formação anteriormente mencionada, levou o Fórum Nacional em Defesa da 
Escola Pública a aprovar, em Plenária Nacional, realizada em Brasília, em agosto p.passado, uma 
“Moção de Repúdio ao Exame de Certificação” (cópia em anexo).  

Nesse momento de mudanças na política nacional, o Fórum esperava que um dos primeiros 
passos do governo fosse reconhecer o papel dos(as) profissionais em educação, por meio do 
estabelecimento de uma política adequada de valorização, com planos de carreira, com 
retribuição salarial digna e com sólido programa de formação inicial e continuada, que incluiria 
uma concepção de avaliação emancipatória. 

A título de exemplo, numa analogia com a proposta constante da Portaria n° 1.403, de 9 de 
junho de 2003 – em cuja revogação insistimos! – o Fórum Nacional em Defesa da Escola 
Pública entende que poderá ser instituído o Sistema Nacional de Formação Continuada de 
Trabalhadores(as) em Educação, que inclua programas de incentivo e apoio à formação 
continuada daqueles(as) atuando na Educação Básica, a ser implementados em regime de 
colaboração com os entes federados, com o objetivo de desenvolver e ampliar a oferta de cursos e 
outros meios dessa formação.  

Papel da maior relevância terão as universidades e demais instituições de educação superior 
(IES) públicas, que deverão colocar à disposição desse Sistema, por meio de atividades de 
extensão universitária e prestação de serviços às redes públicas de ensino, a sua produção 
científica e tecnológica pertinente para as áreas de conhecimento da Educação Básica. 

O MEC deverá apoiar os centros de pesquisa educacional já existentes nas universidades e IES 
públicas, bem como garantir as condições para a criação e o funcionamento, onde ainda não 
existam, de modo a ampliar, progressivamente, o 
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alcance do Sistema Nacional de Formação Continuada de Trabalhadores(as) em Educação, em 
todo o território nacional. De início, o MEC deverá garantir o funcionamento de, pelo menos, um 
desses centros de pesquisa em cada Estado e no Distrito Federal. 

Assim, a implementação do Sistema Nacional de Formação Continuada de 
Trabalhadores(as) em Educação deverá ter início com programas destinados a docentes das 
séries ou ciclos iniciais do ensino fundamental público. Essa formação deverá ser gradualmente 
estendida a todos(as) os(as) professores(as) em exercício, nas escolas das redes públicas. O 
mesmo deverá ocorrer com os(as) profissionais em educação nos estabelecimentos de ensino 
privados, cujos mantenedores deverão ser responsáveis, administrativa e financeiramente, por 
garantir-lhes o acesso a programas de formação continuada.  

Como as atividades necessárias à consecução da educação escolar não se restringem ao 
trabalho docente, é essencial que a todos(as) os(as) demais profissionais que atuam no ambiente 
escolar sejam igualmente asseguradas condições de formação continuada.  

Os empregadores, tanto no setor público como no privado, deverão garantir período 
reservado a estudos e a aperfeiçoamento profissional continuado, previsto e incluído na carga de 
trabalho, inclusive com licenciamento periódico remunerado para esse fim, para que se cumpra o 
dispositivo constitucional de que o ensino seja ministrado com garantia de padrão de qualidade. 

Todo esse processo de formação continuada deverá ocorrer com o acompanhamento do Poder 
Público. 

Há que se considerar – reiteramos – que uma política global de formação continuada e 
valorização de profissionais em educação, atuando na Educação Básica, que contemple o Sistema 
Nacional de Formação Continuada de Trabalhadores(as) em Educação, aqui proposto, depende 
de três outros fatores, também essenciais para que suas finalidades se efetivem: piso salarial 
profissional nacional; planos de carreira associados a salários dignos; condições materiais e 
técnicas para o pleno exercício profissional. A avaliação – insistimos – é um dos elementos 
constitutivos fundamentais do processo educativo e, como tal, deve necessariamente integrar a 
política global de formação continuada e, nesta, o Sistema Nacional de Formação Continuada de 
Trabalhadores(as) em Educação.  

Essa proposta, como qualquer outra destinada a cumprir, por meio da Educação, um papel 
estratégico na vida nacional, exige ampla discussão pública, democrática e participativa, antes de 
se definir a sua configuração final e a forma de sua implementação. 

Nesse sentido, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública tem clareza de que é 
necessário definir uma política global de formação de profissionais em educação, que privilegie 
uma sólida formação teórica, a relação teoria−prática, a interdisciplinaridade, a gestão 
democrática, a formação cultural, o desenvolvimento de compromisso social, ético e político da 
docência e dos(as) trabalhadores(as) que auxiliam sua realização, a reflexão crítica sobre a 
formação para o magistério, a fim de favorecer a qualidade da profissionalização e a valorização 
dos(as) profissionais. A articulação entre a formação inicial e continuada também integra esses 
pontos básicos defendidos por esses setores sociais organizados no Fórum. 

A construção dessa política global de formação de profissionais em educação deve ser 
participativa e democrática. Com essa perspectiva, o Fórum Nacional em Defesa da Escola 
Pública reivindica, por um lado, que o Encontro Nacional do Sistema Nacional de Formação 
Continuada e de Certificação de Professores, evento programado para os dias 10, 11 e 12 de 
setembro de 2003, deflagre uma ampla discussão acerca de um  
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processo de formação inicial e continuada dos(as) profissionais que atuam na Educação Básica; 
por outro, indica a substituição da Portaria n° 1.403, de 9 de junho de 2003, que criou o Sistema 
Nacional de Formação Continuada e Certificação de Professores, por uma nova orientação em 
que estejam contempladas diretrizes de fato condizentes com os “... entendimentos em que todos 
possam ganhar...”. 
  

Brasília, DF, 6 de setembro de 2003. 
Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública 
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APÊNDICE A – Municípios com candidatos aprovados – Concurso de novembro/2008.  
 

MUNICÍPIOS COM CANDIDATOS APROVADOS – NOVEMBRO/2008 
Nº CIDADE APROV VAGAS Nº CIDADE APROV VAGAS 
1 RECIFE SUL 180 10 51 TRINDADE 6 3 
2 JAB DOS GUARARAPES 90 10 52 AGRESTINA 5 1 
3 PETROLINA 65 1 53 BUÍQUE 5 1 
4 ARARIPINA 46 8 54 CARNAÍBA 5 1 
5 RECIFE NORTE 45 1 55 CASINHAS 5 1 
6 PAULISTA 42 6 56 CEDRO 5 1 
7 CAMARAGIBE 37 6 57 CUPIRA 5 1 
8 CARUARU 34 1 58 IGUARACY 5 1 
9 GARANHUNS 32 4 59 ITAMARACÁ 5 4 
10 CABO 31 6 60 JATOBÁ 5 1 
11 OURICURI 18 4 61 JUPI 5 1 
12 ABREU E LIMA 17 4 62 LIMOEIRO 5 1 
13 OLINDA 17 1 63 PARNAMIRIM 5 2 
14 VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 16 1 64 SÃO JOSÉ DO EGITO 5 2 
15 ARCOVERDE 14 1 65 SERRITA 5 1 
16 BOM CONSELHO 14 4 66 SIRINHAÉM 5 3 
17 PALMARES 14 3 67 SANTA CRUZ 5 4 
18 BARREIROS 12 3 68 VENTUROSA 5 2 
19 BELO JARDIM 11 4 69 BONITO 4 3 
20 IGARASSSU 11 4 70 CACHOEIRINHA 4 3 
21 PEDRA 11 2 71 CAMOCIM DE SÃO FÉLIX 4 1 
22 SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 11 4 72 CAPOEIRAS 4 1 
23 AMARAJI 10 4 73 DORMENTES 4 1 
24 SALGUEIRO 10 1 74 ITAMBÉ 4 1 
25 GRAVATÁ 9 3 75 JOÃO ALFREDO 4 1 
26 PETROLÂNDIA 9 3 76 OROBÓ 4 1 
27 SERRA TALHADA 9 2 77 PANELAS 4 1 
28 TERRA NOVA 9 3 78 SÃO BENTO DO UMA 4 2 
29 PESQUEIRA 8 1 79 SÃO CAETANO 4 1 
30 AFOGADOS DA INGAZEIRA 7 1 80 SERTÂNIA 4 2 
31 ALIANÇA 7 1 81 SOLIDÃO 4 1 
32 ANGELIN 7 3 82 SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE 4 1 
33 BOM JARDIM 7 1 83 TACARATU 4 3 
34 CABROBÓ 7 3 84 VERTENTES DO LÉRIO 4 1 
35 IBIMIRM 7 3 85 ALAGOINHA 3 1 
36 IPUBI 7 2 86 BEZERROS 3 1 
37 QUIXABÁ 7 2 87 CAETÉS 3 1 
38 SÃO JOSÉ DO BELMONTE 7 1 88 CHÃ GRANDE 3 1 
39 SANTA FILOMENA 7 4 89 CUSTÓDIA 3 1 
40 TABIRA 7 2 90 ESCADA 3 1 
41 ÁGUA PRETA 6 2 91 FLORESTA 3 1 
42 ALTINHO 6 2 92 FREI MIGUELINHO 3 1 
43 BELÉM DE SÃO FRANCISCO 6 1 93 IPOJUCA 3 2 
44 CARPINA 6 1 94 ITAPETIM 3 2 
45 EXU 6 2 95 ITAPISSUMA 3 3 
46 ITAÍBA 6 1 96 JUCATI 3 1 
47 RIBEIRÃO 6 4 97 MORENO 3 1 
48 SÃO LOURENÇO 6 1 98 NAZARÉ DA MATA 3 2 
49 SANTA MARIA DA BOA VISTA 6 2 99 PASSIRA 3 3 
50 SURUBIM 6 1 100 POÇÃO 3 1 
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MUNICÍPIOS COM CANDIDATOS APROVADOS – NOVEMBRO/2008 
Nº CIDADE APRO

V 
VAGAS Nº CIDADE APROV VAGAS 

101 POMBOS 3 1 151 CUMARU 1 1 
102 SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE 3 1 152 GAMELEIRA 1 1 
103 SÃO JOÃO DO MONTE 3 1 153 GLÓRIA DO GOITÁ 1 1 
104 TORITAMA 3 1 154 GOIANA 1 1 
105 XEXÉU 3 1 155 GRANITO 1 1 
106 AFRÂNIO 2 1 156 JATAÚBA 1 1 
107 BELÉM DE MARIA 2 2 157 JOAQUIM  NABUCO 1 3 
108 BODOCÓ 2 1 158 LAGOA DO CARRO 1 1 
109 BREJÃO 2 1 159 LAJEDO 1 1 
110 BREJINHO 2 1 160 MANARI 1 2 
111 BREJO DA MADRE DE DEUS 2 1 161 MARAIAL 1 1 
112 CALÇADO 2 1 162 PALMERINA 1 1 
113 CALUMBI 2 1 163 PRIMAVERA 1 1 
114 CANHOTINHO 2 1 164 SÃO BENEDITO DO SUL 1 1 
115 CATENDE 2 4 165 SALOÁ 1 1 
116 CONDADO 2 1 166 SANHARÓ 1 1 
117 FEIRA NOVA 2 1 167 TAMANDARÉ 1 1 
118 FLORES 2 1 168 TAQUARITINGA DO NORTE 1 1 
119 INGAZEIRA 2 1 169 TEREZINHA 1 1 
120 ITACURUBA 2 1 170 TIMBAÚBA 1 1 
121 ITAQUITINGA 2 1 171 TUPANATINGA 1 1 
122 JAQUEIRA 2 1 164 SÃO BENEDITO DO SUL 1 1 
123 JUREMA 2 1 165 SALOÁ 1 1 
124 LAGOA DE ITAENGA 2 1 166 SANHARÓ 1 1 
125 LAGOA DO OURO 2 1 167 TAMANDARÉ 1 1 
126 LAGOA GRANDE 2 1 168 TAQUARITINGA DO NORTE 1 1 
127 MACAPARANA 2 1 169 TEREZINHA 1 1 
128 MACHADOS 2 2 170 TIMBAÚBA 1 1 
129 MIRANDIBA 2 1 171 TUPANATINGA 1 1 
130 PARANATAMA 2 1     
131 PAUDALHO 2 1     
132 QUIPAPÁ 2 1     
133 RIACHO DAS ALMAS 2 1     
134 RIO FORMOSO 2 1     
135 SAIRÉ 2 1     
136 SÃO JOÃO 2 1     
137 SÃO VICENTE FÉRRER 2 1     
138 SANTA MARIA DE CAMBUCÁ 2 1     
139 SANTA TEREZINHA 2 1     
140 TACAIMBÓ 2 1
141 TRACUNHAÉM 2 2     
142 TRIUNFO 2 1     
143 VERDEJANTE 2 1     
144 VERTENTES 2 1     
145 VICÊNCIA 2 1     
146 ÁGUAS BELAS 1 1     
147 ARAÇOIABA 1 1     
148 BUENOS AIRES 1 1     
149 CARNAUBEIRA 1 1     
150 CORTÊS 1 2     
 


