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RESUMO

Esta pesquisa se origina de inquietações acerca das avaliações em larga escala, mais especifi
camente o Exame Nacional de Desempenhos dos Estudantes - ENADE. Diante disso, o estudo 
analisa as provas aplicadas aos cursos de Letras desde a sua primeira edição em 1998. A partir 
desse recorte diacrônico das avaliações e para compreender como as políticas para a avaliação 
foram implementadas, mobilizei os documentos oficiais para a Educação Superior iniciando 
com a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, as Diretrizes Nacionais para os cursos de Letras de 
2001, as Diretrizes Nacionais para a formação de Professores da Educação Básica, em nível 
superior, curso de licenciatura, de graduação plena, o Plano Nacional de Educação de 2001 a 
2011 e 2014 a 2024, a Lei n° 9.131, de 24 de novembro de 1995 que institui o Exame Nacional 
de Cursos e a Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004 que sanciona o Sistema Nacional de Avali
ação da Educação Superior. À luz da teoria do Círculo de Bakhtin, metodologicamente, empre
endo a análise dialógica discursiva desses documentos com o objetivo de: a) compreender as 
políticas linguísticas e suas ideologias que sustentam/orientam as provas do ENADE; b) anali
sar nas avaliações, no recorte diacrônico de 1998 a 2017, as ideologias linguísticas que orientam 
o ENADE a fim de observar quais as políticas podem ser depreendidas; c) investigar o diálogo 
entre as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras e o ENADE como orientações para os 
cursos de Letras e d) reconhecer que docentes as avaliações do ENADE preconizam. Teorica
mente, busco apoio em Johnson (2013), Duchêne e Heller (2012), Heller et al. (2016), Errington 
(2008), Johnson e Milani (2010), Ricento (2000) e Kroskrity (2008) para discutir as políticas e 
as ideologias linguísticas, além de pesquisadores da área de estudos da Linguística Aplicada, 
por compreender que estudamos a linguagem em seus usos sociais, uma vez que somos consti
tuídos na e pela linguagem, na relação com o outro, na história pessoal, na história sócio cons
truída onde estivemos inseridos, nas leituras, na formação, na construção de identidades como 
atores sociais. Os resultados apontam para as ideologias da padronização da língua portuguesa, 
numa concepção de linguagem como instrumento de comunicação. Essa ideologia é observada 
nas avaliações com os textos servindo de pretexto para retomada de teorias e conceitos, distan
ciando-se da concepção de linguagem dos documentos e limitando-se a uma visão monolíngue. 
As ideologias linguísticas de que os sentidos estão na materialidade linguística, numa determi
nação de um sujeito passivo em relação ao sistema, reporta a uma espécie de não consciência 
dos sujeitos. A historiografia linguística expõe um profissional que ao dominar as teorias e 
conceitos está apto para ensinar. Por fim, os diálogos entre o ENADE e os documentos oficiais 
parecem desencontrados, os fios discursivos esgarçados na cadeia dialógica mostram um esva
ziamento de sentidos. Avaliar um processo de formação, numa perspectiva homogeneizante, 
desafina o coro de vozes discursivas dos documentos. Reconheço a relevância de avaliações 
para pensar na qualidade de educação, na produção de políticas públicas com vistas a uma for
mação para a diversidade e Multilinguismo. No entanto, nesse momento, acredito que a rele
vância delas não ressoa na formação e na construção de um professor de língua portuguesa.

Palavras-chave: ENADE, Avaliação, Políticas Linguísticas, Ideologias Linguísticas, Análise Dialó
gica.
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ABSTRACT

This research originates from concerns about large-scale evaluations, more specifically the Na
tional Student Performance Exam - ENADE. Therefore, the study analyzes the tests applied to 
the Language courses since its first edition in 1998. From this diachronic cut of the evaluations 
and to understand how the policies for the evaluation were implemented, I mobilized the official 
documents for the Higher Education starting with the 1996 Law of Guidelines and Bases, the 
National Guidelines for the 2001 liberal arts degree , the National Guidelines for the training of 
Basic Education Teachers, at a higher level, bachelor's degree, undergraduate the National Edu
cation Plan from 2001 to 2011 and 2014 to 2024, Law N°. 9,131, of November 24, 1995 that 
institutes the National Examination of Courses and Law N°. 10,861, of April 14, 2004 that 
sanctions the System National Higher Education Assessment. In the light of Bakhtin's circle 
theory, methodologically, I undertake the discursive dialogical analysis of these documents 
with the aim of: a) understanding the linguistic policies and their ideologies that support / guide 
the ENADE tests; b) analyze in the evaluations, in the diachronic section from 1998 to 2017, 
the linguistic ideologies that guide ENADE in order to observe which policies can be under
stood; c) to investigate the dialogue between the Curriculum Guidelines for the Liberal Arts 
Degree and ENADE as guidelines for the liberal arts degree and d) to recognize that professors 
the evaluations of ENADE recommend. Theoretically, I seek support from Johnson (2013), 
Duchene and Heller (2012), Heller et al. (2016), Errington (2008), Johnson and Milani (2010), 
Ricento (2000) and Kroskrity (2008) to discuss linguistic policies and ideologies, in addition to 
researchers in the field of Applied Linguistics studies, as they understand that we study the 
language in its social uses, since we are constituted in and by language, in the relationship with 
the other, in personal history, in the socio-constructed history where we were inserted, in the 
readings, in the formation, in the construction of identities as social actors. The results point to 
the ideologies of the standardization of the Portuguese language, in a conception of language 
as a communication tool. This ideology is observed in the evaluations with the texts serving as 
a pretext for retaking theories and concepts, distancing itself from the language conception of 
the documents and limiting itself to a monolingual vision. The linguistic ideologies that the 
senses are in the linguistic materiality, in a determination of a passive subject in relation to the 
system, reports to a kind of non-awareness of the subjects. Linguistic historiography exposes a 
professional who, by mastering theories and concepts, is able to teach. Finally, the dialogues 
between ENADE and the official documents seem to be at odds, the discursive threads frayed 
in the dialogical chain show an emptying of meanings. Evaluating a formation process, in a 
homogenizing perspective, detunes the leather of discursive voices in documents. I recognize 
the relevance of evaluations to think about the quality of education, the production of public 
policies with a view to training for diversity and multilingualism. However, at this moment, I 
believe that their relevance does not resonate in the training and construction of a Portuguese 
language teacher.

Keywords: ENADE, Evaluation, Linguistic Policies, Linguistic Ideologies, Dialogic Analysis.
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1. INTRODUÇÃO
“Não tenho álibi na existência: ser na vida signi
fica agir -  eu não posso não agir, eu não posso não 
ser participante da vida real” (BAKHTIN, 2010, 
p. 149)

Discutir políticas linguísticas é um campo fértil, atraente, desafiador e complexo, por

que os enredamentos político linguísticos se fazem presentes em nossas práticas diárias e eles 

se naturalizam quando, muitas vezes, não deveriam. Quantas piadas trazem implícitos os jogos 

de linguagem que marcam escolhas políticas e desvelam ideologias. Vejamos na tirinha abaixo:

É possível observar que a resposta do terceiro quadrinho mostra as ideologias de gênero 

por detrás da afirmação: Aliás "típica", que deixa subentendido que se trata de uma típica per

gunta de mulher. São inúmeros os exemplos que podem ser apontados e que trazem à baila as 

relações de poder: “cozinha bem já pode casar”, “antes de aprender inglês, precisa saber bem o 

português”, “Em São Paulo que falam português correto”. Nesses dois últimos exemplos per

cebemos as ideologias linguísticas, a reafirmação que existe uma língua perfeita e única. Além 

disso, por meio da língua a ideologia ficou mascarada, deixou de ser percebida por tantos dis

cursos naturalizados. (BRITTO, 2002). Essas afirmações reproduzem preconceitos, ideologias, 

identidades e, sobretudo, posicionamentos que não são neutros. Nesse sentido, concordo com 

Britto (2002, p.137) quando este autor destaca que a “ideologia é mais determinante, e mais 

violenta, é mais brutal, é mais eficiente, exatamente no lugar e momento em que não é perce

bida, porque é exatamente nessa situação que não é possível nenhum discurso contra-ideoló- 

gico”.

O pesquisador esclarece que por meio da língua a ideologia é mascarada, tende a não 

ser percebida, tornando então as ideologias violentas e agressivas, notadas no nível da forma, 

mas não do sentido. Na sociedade capitalista, o valor que as palavras adquirem inverte a lógica
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de muitas situações. A palavra “novo” nessa sociedade global e capitalista significa algo posi

tivo, ao passo que o velho é menosprezado. Se caso houver necessidade de retomar o velho, 

customiza-se para não assumir que o velho também é positivo. Vale também destacar a palavra 

“competitividade” rege as propostas oficiais e hegemônicas de educação objetivando a empre- 

gabilidade, basta observar em discursos como “queremos uma empresa competitiva, queremos 

uma universidade competitiva, queremos um país competitivo”.

Dessa maneira, o pressuposto de que as palavras nomeiam as coisas, atrelando o sentido 

mercadológico, isso permite dizer que atores sociais são manipulados pelos usos que outros 

atores fazem da língua. (BRITTO, 2002; RAJAGOPALAN, 2002). Bakhtin (2009, p. 41) deixa 

evidente que “as palavras são tecidas a partir de uma multiplicidade de fios ideológicos e ser

vem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios.” Sendo assim, não há como ser 

imune aos sentidos que as palavras têm e as suas implicações nos contextos de usos. Porque a 

significação das palavras fica marcada a valoração das escolhas.

Em sala de aula, como docente eu recebo uma ementa para delinear o trabalho em sala 

de aula e nesse documento já estão explícitas e implícitas políticas públicas, institucionais, etc. 

Ao me apropriar delas, faço escolhas teóricas para direcionar os conteúdos, discussões, refle

xões. Isto é, as escolhas teóricas são ações naturalizadas, como caminho a seguir. Ou seja, ao 

definir o referencial selecionado ponho em prática políticas linguísticas, ainda que nem sempre 

explicitamente, talvez, nem sempre conscientes, mas serão percebidas nos discursos dos agen

tes por influenciar na mudança de uma visão dos sujeitos sobre contextos sociolinguísticos. 

Todavia, não é apenas o caminho, mas um dos caminhos que podem ser seguidos. Nesse pro

cesso, ao menor movimento muda a política, ou seja, se ao receber a ementa eu não escolher os 

textos a serem usados, mas apresentar a proposta para os alunos e juntos decidirmos qual será 

o arcabouço teórico a ser seguido, minha escolha política reconfigura uma prática naturalizada, 

isto é, de o professor escolher o percurso teórico a partir da própria perspectiva teórica que 

intenta discutir língua(gem) a partir de uma noção específica.

Isso me caracteriza como agente de políticas linguísticas, já que o tempo todo fazemos 

escolhas e todas essas escolhas são políticas que se fazem presente nos discursos sobre a língua. 

Estes discursos constituem diferentes posições e valores, como são produzidos e onde circulam, 

quais sentidos produzem e como se articulam com as políticas linguísticas, as quais configuram 

ideologias linguísticas, porque:

[...] as ideologias da linguagem são vistas como múltiplas e construídas a partir de 
perspectivas político-econômicas específicas que, por sua vez, influenciam "as ideias 
culturais sobre a linguagem". Certamente, as ideologias da linguagem não são apenas 
aquelas ideias que derivam da "cultura oficial" de a classe dominante, mas sim um
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conjunto mais ubíquo de crenças diversas, por mais implícitas ou explícitas que pos
sam ser, usadas por falantes de todos os tipos como modelos para construir avaliações 
linguísticas e se engajar em atividades comunicativas. (KROSKRITY, 2004, p. 507 - 
tradução da autora1).

As ideologias linguísticas não dizem respeito apenas às visões sobre a linguagem, elas 

preveem e reproduzem ligações que associam línguas a grupos e identidades sociais, à estética, 

entre outros. Sendo assim, as ideologias têm ligação com a mobilização dos recursos linguísti- 

cos-discursivos na reprodução da vida social. Basta lembrar quantas vezes já ouvimos a máxima 

de que profissionais formados em Letras sabem usar a Língua portuguesa corretamente, um 

senso que separa esse profissional em um grupo específico, ou seja, daqueles que sabem gra

mática, dominam a Língua Padrão, sabem o significado de todas as palavras, etc.

Nesse cenário, as línguas atuam como competição política, as variedades que são asso

ciadas ao professor formado em Letras, ou indexadas a ele, são super valoradas e as ultrapassam 

como símbolos de identidade de um grupo. Na verdade, passam a ser emblemas políticos, so

ciais, intelectuais e moralizantes. Portanto, a percepção sobre língua varia entre os temas sociais 

e linguísticos, deixando evidente que as ideologias, sejam sociais ou de língua, atuam de ma

neira dialógica e relacionam os níveis sociais e hierarquias de poder.

Também é possível observar as ideologias linguísticas em comunidades socialmente 

estratificadas, multilíngues, multiculturais. Na Índia, por exemplo, em que há uma variedade 

numerosa de línguas, Rajagopalan (2001) diz que conhecer esta ou aquela língua é uma questão 

de sobrevivência. Devido aos conflitos dos grupos étnicos2, se um grupo ou sujeito de determi

nada comunidade estiver em território inimigo, é a língua que determina o fim ou a continuidade 

deste ou daquele. As diferenças de determinadas palavras, os usos de certas expressões, as ações

1 [...]language ideologies are viewed as multiple and constructed from specific political economic perspectives 
which, in turn, influence ‘‘the cultural ideas about language.’’ Certainly language ideologies are not merely those 
ideas which stem from the ‘ ‘official culture’’ of the ruling class but rather a more ubiquitous set of diverse beliefs, 
however implicit or explicit they may be, used by speakers of all types as models for constructing linguistic valu
ations and engaging in communicative activity.

2 A Índia é a quinta maior democracia do mundo e compartilha suas fronteiras com Paquistão, China, Nepal, Butão, 
Mianmar, Bangladesh e Sri Lanka. Devido à sua localização geográfica e rica história, tornou-se uma nação mul- 
tilíngue, multicultural e secular, com diferentes origens étnicas e culturas diversas. [...]Da população total, 96,7% 
falam um dos idiomas listados como línguas maternas oficiais, enquanto 3,3% falam as línguas classificadas como 
“outras”. [...] Os grupos étnicos com uma população pequena e baixa exposição ao desenvolvimento tendem a 
sofrer crise de identidade, e várias dessas comunidades reivindicam identidades separadas. Nesse contexto, as 
aspirações por uma identidade étnica independente levam à formação de nações dentro de uma nação, o que ocorre 
de várias formas, incluindo lutas étnicas e violência. As identidades só fazem sentido dentro dos limites étnicos e 
existem várias camadas de identificação. (PAPPUSWAMY, Umarani. Línguas ameaçadas, minorias étnicas e crise 
de identidade no subcontinente indiano. Cienc. Culto. São Paulo, v. 71, n. 4, pág. 29-38, outubro de 2019. Dis
ponível em http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-
67252019000400011&lng=en&nrm=iso. acesso em 31 de janeiro de 2021. http://dx.doi.org/10.21800/2317- 
66602019000400011)

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-
http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602019000400011
http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602019000400011
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do sujeito, a cultura o define e o identifica. Logo, viver ou morrer em situações extremas em 

comunidades em que a língua é usada como elemento de segregação pode estar associado ape

nas a práticas socio discursivas.

Woolard (1998) destaca que a relação dialética com as práticas sociais e sociodiscursivas, 

as ideologias linguísticas moldam significativamente as práticas, ou seja, medeiam as relações 

sociais e seus usos linguísticos. Dessa forma, é possível observar como às políticas linguísticas 

subjazem ideologias linguísticas e como os discursos podem naturalizar as políticas que são 

implementadas para atender grupos dominantes.

Como e por que escolhi este tema?

Quando entrei na graduação no início da década de 1990, mais especificamente em 

1994, lembro como se fosse hoje que meu sonho era ser médica, isso porque na época eu tra

balhava na área da saúde. No entanto, não vou entrar em detalhes sobre isso, fui aprovada em 

medicina e não fui cursar. Quando eu retornei desse vestibular, na cidade onde eu morava, 

União da Vitória, era o último dia de inscrição para o vestibular na então Faculdade Estadual 

de Filosofia, Ciências e Letras, hoje Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR.

Naquela época, os vestibulares duravam cinco dias, em um processo bem cansativo e 

intenso. Eu tinha vindo de uma maratona de provas sem saber se tinha ou não sido aprovada, 

resolvi me inscrever na Faculdade com o seguinte pensamento: se eu não passar em medicina, 

melhor ter um diploma e não usar do que precisar de um e não ter. Pois bem, cheguei na secre

taria da Faculdade, que hoje é a caçula das Universidades no Paraná, e pedi para fazer inscrição 

em um curso que não tivesse matemática, nem preciso explicar por quê.

Não vou dizer ironia, mas alegria maior do destino, o secretário me disse que era Letras. 

Eu não fazia ideia do curso, afinal meu objetivo durante todo o ensino médio era passar em 

medicina, por isso não estudei nada sobre qualquer outro curso. Além disso, como venho de 

uma família em que eu sou a primeira que cursou uma graduação, ninguém nunca mencionou 

nada a respeito de quaisquer outros cursos, nem mesmo na escola. Naquela época, aqueles que 

terminavam o então chamado segundo grau, ou estavam trabalhando ou queriam ingressar no 

mercado de trabalho. Tudo ao que tinha tido acesso era por meio dos profissionais com quem 

eu trabalhava num consultório de odontologia.

Fui aprovada, comecei a cursar Letras e descobrindo que profissional eu seria. O pri

meiro ano do curso foi caótico, com exceção da disciplina de linguística, que me mantinha 

animada a seguir. Nas demais, o professor de português era suíço, ele tinha como línguas adi

cionais primeiramente o espanhol e depois a Língua portuguesa, veio para o Brasil lecionar
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português. A primeira prova da faculdade foi sobre divisão silábica e uma turma de 60 alunos 

tirou em média 2,5, por mal compreender o professor.

O professor de inglês passava exercícios de nomenclatura de um livro exigido por ele e 

precisávamos apenas responder e/ou copiar, porque as respostas estavam no final do exercício. 

Eu tinha conhecimento de língua inglesa porque fazia curso fora muito antes de entrar na Fa

culdade. Mas quando chegava o final do bimestre, o professor chamava aluno por aluno e per

guntava que nota cada um achava que merecia.

Eram fatos que foram me desestimulando. Ressalto aqui que não sou contra a autoava- 

liação; acho muito pertinente mostrar caminhos para refletir sobre si mesmo, o próprio desem

penho. Todavia, eu não tinha aulas em que o professor explicasse algo numa aula expositiva, 

ou dividisse a turma e solicitasse trabalho, ou pedisse pesquisas, ou qualquer método que fosse. 

Passávamos o bimestre apenas respondendo exercícios do livro segundo a única explicação do 

professor: “abram o livro na página x e respondam as questões”. Eu não tinha como me avaliar, 

não me sentia capaz de fazê-lo, muito embora eu explicasse para os colegas o que eram os 

conteúdos, uma vez que eu já estudava a língua há tempos. Obviamente, hoje, pensando nisso, 

eu poderia avaliar de fato meu desempenho já que eu conseguia ensinar meus colegas. Na época 

eu não compreendia ainda que ali já estava acontecendo minha formação e estava presente a 

ideologia (linguística e social) de que quem avalia é o professor porque ele é quem tem o saber 

e o conhecimento da língua para ensinar e que aula é quando o professor explica e cobra resul

tados.

Até que devido a aposentadorias, doenças e outras reformulações no quadro da insti

tuição, no segundo semestre, o curso começa a ganhar outras perspectivas. Devo ressaltar que, 

mesmo com as mudanças, as aulas eram bem tradicionais, o professor explicava o conteúdo, 

cobrava exercícios e realizava uma avaliação. Mas era o ritmo escolar que eu já conhecia, só 

que tudo era muito mais detalhado. Estudei a gramática do Cegala todinha e ditei regras para a 

professora, produzi textos, estudei filosofia, sociologia, fundamentos da educação, psicologia 

da educação, latim, filologia, literatura, língua inglesa.

E foi na aula de filosofia que o professor, Padre de uma Diocese local, explicando sobre 

as afirmações gerais “que todos os macacos são peludos” e afirmações não gerais “nem todos 

os macacos são peludos”, parou a aula e disse que viu no jornal que havia uma lei que estava 

sendo discutida no congresso para avaliar todos os concluintes do ensino superior. Ele ainda 

brincou que poderíamos ficar tranquilos porque como o governo é lento, sairíamos da gradua

ção sem saber o que era a tal lei.
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Essa lei, a qual o professor de filosofia se referiu, é a lei n° 9.131 de 24 de novembro 

de 1995, que instituiu o Exame Nacional de Cursos, doravante ENC. Ela passou a vigorar a 

partir de 1997 e o curso de Letras teve sua primeira avaliação em 1998, ano em que eu me 

formava professora. Em meu histórico da graduação consta uma nota de rodapé dizendo que 

compareci ao exame nacional de cursos no dia 07 de junho de 1998. Porém, é interessante que 

o ENC foi instituído em 1995 e diz que está de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação Nacional de 1996.

Aprovada a lei, soubemos no início de 1998 que faríamos o provão, popularmente 

assim chamado e, como acontecia em junho, o conteúdo do segundo semestre precisaria ser 

visto antecipadamente para ter uma nota suficiente no tal exame. O curso era noturno e, con

forme deliberação do colegiado, ficou estabelecido que teríamos aulas aos sábados durante o 

dia todo para adiantar o segundo semestre. E foi assim que em um semestre nos passaram con

teúdos de quase dois semestres.

Às vésperas da prova, o diretor da Instituição veio solenemente na sala nos desejar 

sucesso e sorte e propôs que, se tirássemos C na prova, ele daria um jantar à turma, se caso 

conseguíssemos tirar B, o jantar seria completo, isto é, comida e bebida. Mas não se mencionou 

tirar A. Evidente que pela proposta ele (creio que o colegiado todo) não acreditava que poderí

amos, como turma, nos sairmos bem na avaliação. Entretanto, foi uma escolha política, em nada 

havia neutralidade na proposta. Para surpresa, fomos B na primeira avaliação, piadas a parte e 

“para felicidade geral da nação”. Aqui inicia o problema de pesquisa, por que não discutimos, 

naquele momento, sobre essa lei e que professor esses documentos preconizavam?

Enfim, formada, segui minha carreira e devo explicar aqui por que alegria e não por 

ironia, como mencionei acima. É porque jamais me arrependi da minha profissão, embora não 

tenha sido uma escolha consciente quanto a ser um profissional de Letras, descobri no processo 

e me apaixonei por cada passo dessa profissão. Não me imagino sendo médica, não me imagino 

nada além de ser Professora. Trilhei meu caminho, continuei estudando e, em 2013, voltei para 

a Instituição que me formou como professora colaboradora3.

É sempre uma alegria retornar à casa que nos acolheu e surpresa maior foi vivenciar 

novamente agora não o provão, mas o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - 

ENADE. Em todas as reuniões de colegiado era pauta de discussão o tal exame, isso porque o 

colegiado de Letras/espanhol tinha sido cindido em dois colegiados e, no ENADE anterior,

3 Professor colaborador é um membro do corpo docente que não se enquadra como docente permanente ou como 
visitante, mas que desenvolve atividades de ensino, pesquisa, extensão e orientação de estudantes, independente
mente de ter vínculo com a instituição.
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segundo foi relatado, a turma do quarto ano de Espanhol boicotou a prova e a nota do curso foi

2. Esse foi o momento em que comecei a observar mais de perto os documentos e desdobra

mentos daquela nota que tinha caído apenas uma casa, porque no exame anterior eles tinham 

tirado 3. Isso abria para a verificação in loco do colegiado e, por conseguinte, do curso por uma 

comitiva do MEC. Diante disso, todos precisávamos responder, muitas vezes, por questões que 

nem vivenciamos.

No ENADE de 2017, eu ainda permanecia na Instituição e fui incumbida de revisar 

todos os conteúdos de língua portuguesa com os alunos durante as minhas aulas de linguística, 

e aplicar as provas anteriores do ENADE. Isso porque devido a várias questões, a turma mal 

teve aula de língua portuguesa. Sendo assim, revivi as aulas dos sábados de 1998 para o provão, 

agora na condição de docente e não com a função de passar um semestre, mas quatro anos de 

Língua portuguesa.

Toda essa narrativa me traz a esta tese, porque foram muitas inquietações que me fize

ram eu mudar meu projeto e me voltar para as políticas linguísticas que estavam delineadas por 

trás dessa avaliação. Dentre as inquietações, questionei-me por que motivo não se discutiam as 

políticas e ideologias linguísticas implicadas nessa avaliação com os graduandos, ao passo que 

que é muito provável que essas provas têm em vista um professor. Como docente do colegiado, 

a discussão era sempre em torno do resultado da avaliação, mas nunca o processo e os caminhos 

do documento.

É uma problemática complexa porque não se resume apenas aos documentos a priori, 

mas a um processo entrecruzado com políticas públicas e linguísticas, currículos das Institui

ções de Ensino Superior - IES, perfil de cada instituição, prática docente, docentes, aulas e 

discussões sobre o assunto, entre muitos outros. Obviamente, como pesquisadora, não tenho 

como abarcar todos os questionamentos que me inquietam em um único trabalho, assim precisei 

fazer um recorte naquilo que julgo inicial para me embrenhar nessa discussão.

Diante dessas considerações, nesta tese, trago para discussão os documentos oficiais 

que norteiam a formação docente em nível superior, mais especificamente nos cursos de Letras 

até chegar à avaliação em larga escala, hoje o ENADE, que pressupõe a avaliação do curso. 

Faço um recorte diacrônico dessas avaliações em larga escala, a contar da primeira avaliação 

nos cursos de Letras que ocorreu em 1998 e, subsequentemente, até 2003 quando ainda nomi- 

nado de ENC ou provão. A partir de 2004, a avaliação passa a se chamar ENADE e não mais 

acontece anualmente. A partir dessa data, os cursos são avaliados a cada três anos, sendo assim, 

somente os alunos que formaram em 2005, 2008, 2011, 2014 e 2017 participaram do ENADE. 

Por isso, totalizam-se vinte anos de avaliação dos cursos de Letras.
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Diante do exposto, as perguntas que balizam meus movimentos dentro desta pesquisa

são:

1. Que políticas linguísticas e suas ideologias estão presentes no ENADE?

2. Que docentes as avaliações do ENADE têm em vista?

3. Em que medida a formação docente enunciada nos documentos oficiais e o 

ENADE dialogam?

Diante desse enquadramento da problemática da pesquisa, são propostos os seguintes 

objetivos:

1. Compreender as políticas linguísticas e suas ideologias que sustentam/orientam as 

provas do ENADE.

2. Analisar nas avaliações, no recorte diacrônico de 1998 a 2017, as ideologias linguís

ticas que orientam o ENADE a fim de observar quais as políticas que podem ser 

depreendidas.

3. Investigar o diálogo entre as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras e o 

ENADE como orientações para os cursos de Letras;

4. Reconhecer que docentes as avaliações do ENADE preconizam.

Tendo em vista o delineamento da pesquisa, apresento os objetos da análise e o foco 

deles para análise por meio de perguntas a fim de elucidar os percursos analíticos.

QUADRO 1 - PERCURSO METODOLÓGICO

Pergunta de pesquisa/objetos de análise Olhares dialógicos -  foco de análise

Que políticas linguísticas e suas ideologias 
estão presentes no ENADE?
Objeto de análise: provas

O foco é identificar e analisar as concepções 
de linguagem, bem como as políticas linguís
ticas e que funções e papéis são atribuídos à 
língua.

Que docentes as avaliações do ENADE têm 
em vista?
Objeto de análise: provas

Historiografia linguística -  teorias presentes 
nas avaliações. O que se diz sobre os docen
tes e sobre a docência.

Em que medida a formação docente enunci
ada nos documentos oficiais e o ENADE di
alogam?
Objetos: avaliações e documentos oficiais

Buscar aproximações e distanciamentos no 
que se refere à concepção de linguagem, às 
políticas e às visões de docente

Fonte: A autora (2020)
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A proposta metodológica deste trabalho é fazer uma análise dialógica do discurso4 pre

sente nos documentos oficiais e as avaliações do ENADE para o curso de Letras aplicadas pelo 

INEP, com vistas a compreender as políticas linguísticas e suas ideologias que sustentam/ori

entam as provas do ENADE.

A escolha por Bakhtin com a análise dialógica é porque o filósofo estabelece reflexões 

sobre o sentido do ser e não numa objetividade calculável, ou seja, as discussões do filósofo 

estão postas numa reflexão ampla que se entrega ao inesgotável (FARACO, 2009). Por meio 

dos textos do círculo é possível pensar em diretrizes para compreender os contextos mais am

plos da realidade deste estudo. Como a tese aqui instaurada também propõe compreender ide

ologias linguísticas que sustentam o ENADE, os estudos do círculo de Bakhtin abordam a ide

ologia em perspectivas amplas englobando a arte, a ciência, a filosofia, o direito, a religião, a 

ética, a política. Também vale destacar que o termo ideologia marca um posicionamento social 

valorativo.

Desse modo, com as discussões e textos do círculo, os enunciados são sempre ideológi

cos, exclui-se qualquer neutralidade. Porque, “qualquer enunciado se dá na esfera de uma das 

ideologias da esfera humana como atividade intelectual e expressa uma posição avaliativa.” 

(FARACO, 2009, p. 17). Essa relação não é simples, é complexa na interação dialógica nas 

várias inteligibilidades socioverbais. (BAKHTIN, 1998, p. 297)

Para tanto, é preciso destacar que a língua, na teoria do círculo, é um conjunto indefinido 

de vozes sociais oriundas da diversidade sócio-histórica dos grupos sociais. Ou seja, é muito 

mais que regras e normas, Bakhtin (1998, 2015) chama essa multiplicidade de vozes de hetero- 

glossia. Faraco (2009) aponta que o filósofo reflete mais sobre o encontro sociocultural dessas 

vozes e a dinâmica que se estabelece a partir delas. Porque, para ele, a língua se desenvolveu a 

serviço do pensamento participativo e dos atos realizados, só depois ela foi teorizada. (FA- 

RACO, 2009, p.26). E a linguagem não é vista como como um sistema formal, mas um conjunto 

de práticas socioculturais e atravessadas por diferentes posições valorativas sociais. (BAKH

TIN, 2009)

4 Baseada em De Paula (2013), considera-se Bakhtin como ADD para distingui-lo de outros pensadores de outras 
perspectivas teóricas. Além disso, dentro dos estudos da linguagem, a abordagem entendida como ADD, considera 
as particularidades discursivas que apontam para contextos mais amplos, para um extralinguístico incluído no 
linguístico. Ademais, na abordagem dialógica, compreende-se que a pesquisa não realiza nenhum tipo de fusão 
entre pontos de vista, mas as diferentes tenções existentes entre eles, de modo a revelar ao sujeito algo que nem 
ele mesmo pode ver. “ADD inclui a tarefa dialógica do pesquisador e do seu outro, uma vez que a função analítica 
do pesquisador é a de tentar enxergar com os olhos do outro e a de retornar à sua exterioridade para fazer intervir 
com o seu olhar (de pesquisador) -  a sua posição singular sobre e num dado contexto e os valores que afirma sobre 
aqueles afirmados pelo outro. (DE PAULA, 2013, p. 256)
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Na teoria do círculo, a linguagem é vista como um constante processo de interação me

diado pelo diálogo e não como um sistema autônomo. "A língua materna, seu vocabulário e sua 

estrutura gramatical, não conhecemos por meio de dicionários ou manuais de gramática, mas 

graças aos enunciados concretos que ouvimos e reproduzimos na comunicação efetiva com as 

pessoas que nos rodeiam" (BAKHTIN, VOLOSHINOV, 2009, p.93)

De acordo com essa concepção, a língua só existe em função do uso que locutores e 

interlocutores fazem dela em situações de comunicação, isto é, não havendo uma separação 

entre língua e linguagem, mas língua(gem). Portanto, ensinar, aprender e fazer uso da lingua

gem passam essencialmente pelo sujeito, que é o agente das relações sociais e responsável pela 

composição e pelo estilo dos discursos. Assim, o sujeito se vale do conhecimento de enunciados 

anteriores para formular suas falas e redigir seus textos. Além disso, um enunciado sempre é 

modulado pelo falante para o contexto social, histórico, cultural e ideológico.

Para tanto, os fios ideológicos que tecem a cadeia enunciativa nos documentos e nas 

avaliações são tecidos em uma arena de conflitos dentro de diálogos sobre espaços, interlocu

tores e situações complexas, os quais expõem as posições valorativas dos discursos e dizeres 

de e para o outro.

Outrossim, o arcabouço teórico que sustenta a discussão de Políticas linguísticas se ba

seia em Johnson (2013), Duchêne e Heller (2012), Heller et al. (2016), Errington (2008), Faraco 

(2009, 2010), Bagno (2013), Severo, (2018), Mariani (2003), GEraldi entre outros. Para as Ide

ologias linguísticas, busco respaldo em Johnson e Milani (2010), Ricento (2000) e Kroskrity 

(2008) e em análise dialógica, Bakhtin (1990, 2009, 2010, 2015), Faraco, Tezza e Castro 

(2007), De Paula (2013).

Ademais, esta pesquisa aborda discussões no campo de estudos da Linguística Aplicada 

(LA), por compreender que estudamos a linguagem em seus usos sociais, uma vez que somos 

constituídos na e pela linguagem, na relação com o outro, na história pessoal, na história sócio 

construída onde estivemos inseridos, nas leituras, na formação, na construção de identidades 

como atores sociais.

Além disso, ao focalizar as avaliações da graduação em Letras, analisando as provas 

que examinam os professores em formação e formados, a linguagem constitui e constrói a iden

tidade do ator social que é o profissional de Letras. Este, historicamente, foi construído sob a 

ideologia de um sujeito que domina uma determinada língua. Porém, o que se espera desse 

profissional, sobretudo o licenciado, quando é avaliado ao final da formação?

Tendo em vista que pela linguagem construímos nossa realidade e somos situados sócio 

historicamente, a LA, por ser transdisciplinar (MOITA LOPES, 2006), investiga a relação da
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linguagem e os contextos de ação humana. Sendo assim, o licenciado em Letras atua em um 

espaço social complexo e heterogêneo, a escola e a sala de aula. Especialmente num mundo 

globalizado periférico, em que a exclusão e a pobreza são naturalizadas, exigindo esforços na 

pesquisa para apontar a face dolorosa da miséria e o direito de todos a uma vida digna.

Moita Lopes (2006, p. 93) cita Sarlo (2000, p.112) para exemplificar essa relação desi

gual de poderes que são ampliados nas pesquisas em LA.

Na maioria dos países da América Latina, a escola pública é hoje o lugar da pobreza 
simbólica, onde professores, currículos e meios materiais concorrem em condições de 
muito provável derrota com os meios de comunicação em massa (apesar dos esforços 
dos professores, como acho necessário completar). Isso ocorre em um mundo no qual, 
em contradição, tais escolas precisam ser ainda melhores para que os alunos possam 
se preparar para as exigências da vida contemporânea assim como aprender a criticar 
o poder e as injustiças.

A escola atende camadas da população que não têm condições de consumir o que o 

mercado midiático mostra, além disso a instituição precisa letrar essas camadas para poder atuar 

no mundo globalizado periférico contra as injustiças sociais e não apenas ser “engolido” por 

esse mercado que naturaliza a pobreza.

A LA como área de estudos possibilita questionar e problematizar questões oriundas de 

diferentes áreas do saber para construir conhecimentos responsivos à vida social. (MOITA LO

PES, 2006). Assim, ao problematizar as políticas e ideologias linguísticas nas avaliações do 

ENADE, há algo a ser dito para a contemporaneidade no que tange à formação do professor de 

Letras que, em sua grande maioria, vai atuar dentro das escolas públicas que representam “a 

pobreza simbólica”, como citado acima.

A formação docente exige cada vez mais “a necessidade de uma modalização do letra- 

mento escolar que situe as ações individuais do formando professor no complexo mais amplo 

das práticas institucionais”. (SIGNORINI, 2007, p. 322). A pesquisadora evidencia ainda que 

as ações não ocorrem no vácuo, mas dentro uma inter-relaçao de interesses, posições e jogos 

de poder. Na formação, o grande desafio é encontrar meios de potencializar os fluxos para além 

apenas das demandas oficiais. Ou seja, um profissional de Letras, dentro do processo de forma

ção precisa vivenciar as “práticas locais cotidianas de sustentação de processos institucionais 

de inclusão e exclusão”. (Op. Cit., p. 323)

Em vista disso, é preciso compreender o diálogo da formação docente com o ENADE, 

a fim de definir em uma prova, ao final da graduação, as habilidades e competências para o 

professor de Letras atuar nesse complexo espaço social que é a escola. Local este onde não se 

fragmentam os saberes das disciplinas, mas onde todas as disciplinas da formação atuam numa 

grande constelação de saberes e, imbricadas, exigem do professor muito mais que ensinar uma 

determinada norma.
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Mobilizando o referencial teórico-metodológico da análise dialógica do discurso e es

tudos nos campos das Políticas Linguísticas e das Ideologias Linguísticas, esta pesquisa dialoga 

com outros trabalhos de investigação sobre o ENADE. Para além de questões de políticas pú

blicas, em pesquisas no banco de Teses da Capes, a partir das palavras-chave, fazendo o recorte 

dos últimos cinco anos, não há menção a qualquer trabalho que envolva a discussão de políticas 

linguísticas, ideologias linguísticas e ENADE. Ao refinar a busca, a partir dos descritores 

ENADE e Letras, encontrei uma dissertação de 2016, intitulada O ENADE EM  FOCO: uma 

análise das questões discursivas do componente Formação Geral, de autoria de Cintya Cardoso 

de Oliveira Brito Gomes, do programa de Mestrado em Linguística Aplicada da Universidade 

de Taubaté.

O trabalho faz um levantamento das principais características socio-interacionais das 

questões discursivas do componente Formação Geral do ENADE das edições de 2010 a 2014 

e seus efeitos na leitura e na compreensão dos enunciados desse exame. Nessa direção, a pes

quisadora analisa a organização das questões discursivas com relação à leitura e à compreensão 

do leitor presumido; busca identificar e analisar os gêneros discursivos, suas características 

constitutivas e o dialogismo entre os gêneros nessas questões dentro de um contexto sócio- 

histórico e ideológico e traça a identificação das relações entre as partes estruturais dessas ques

tões- texto-base, o enunciado-problema e subitens.

O segundo trabalho encontrado, de 2019, é a tese de doutorado de Mércia Aparecida 

Monteiro Desenzi, intitulado A proposta formativa do curso de graduação em Letras: análise 

e discussão de seu desempenho a partir dos resultados do ENADE (2005-2014), do programa 

de doutorado em Educação da Universidade Nove de julho. O trabalho é bibliográfico e faz 

uma análise quantitativa no qual levanta as médias nacionais gerais, bem como nas questões de 

conhecimentos gerais e específicos alcançados pelos graduandos em Letras nos exames do 

ENADE e traça uma reflexão baseada na reflexão crítica de Donald Schon e Edgar Morin. 

Entretanto, há muitos trabalhos publicados na área de Educação como:

✓ SANTANA, LUCIO FERREIRA. Avaliação informatizada adaptativa do ENADE 
pelo MOODLE: evidências de validade'. 22/12/2016

✓ LOPES, SOLANGE MUNHOZ ARROYO. O sinaes, o enade e a formação geral dos 
estudantes da educação superior: um estudo de intervenção ' 04/10/2016

✓ MOTA, MARGARETE ARAUJO. "Representações de "outros" nas questões de 
formação geral das provas do enade"' 10/04/2015

✓ PAIVA, ELIESER CASTRO E. Avaliação da aprendizagem na educação superior: 
um enfoque no conceito de desempenho do estudante pouso' 14/12/2018
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✓ SOARES, GLAUCIANA DE ARAUJO. Sistema nacional de avaliação da educação 
superior (sinaes): seus reflexos nas políticas públicas para a ampliação do acesso 
ao ensino superior ' 17/07/2019

✓ DINIZ, ROSA VIRGINIA WANDERLEY. O enade na perspectiva da análise do dis
curso' 12/09/2018

✓ MUNIZ, ANELISE ACACIA LIMA. O enade em debate: o estado da questão na 
produção acadêmica entre 2004 e 2016' 27/11/2018

Pesquisas estas que enfatizam as políticas públicas, equidade, obrigatoriedade, histórico 

da avaliação, leis e mudanças delas, porém nada que analise dialogicamente o discurso dos 

documentos com o curso de Letras.

Na área de Letras, dialogo com a pesquisa de Mestrado de Ester Machna De Mendonça, 

intitulado Língua, texto e escrita: as ideologias linguísticas no exame nacional do ensino médio 

e a política linguística para o português no brasil, defendido em 2017 no programa de Mes

trado em Letras da Universidade Federal do Paraná. As pesquisas se assemelham por discutir a 

avaliação em escala nacional, bem como as políticas e ideologias linguísticas. Mendonça (2017) 

investiga como se configuram políticas linguísticas e de letramento promovidas pelo Exame 

Nacional do Ensino Médio, delimitando as ideologias linguísticas que permeiam as questões 

objetivas e as propostas de redação presentes num conjunto de provas do ENEM. O recorte da 

pesquisadora se refere aos anos de 2012 até 2015,

Assim como neste trabalho, Mendonça (2017) analisa os documentos oficiais que defi

nem o ENEM, os parâmetros curriculares e as orientações para o ensino médio. No meu caso, 

os documentos oficiais dizem respeito à Lei de Diretrizes e Bases, as diretrizes para os cursos 

de Letras e as diretrizes para a formação de professores da educação básica. A concepção de 

língua não pode deixar de ser discutida em ambos os trabalhos por ser, talvez, a primeira ideo

logia no ensino de Línguas.

Em sua pesquisa, Mendonça (2017, p. 160) conclui que:
[...] predomina, ao longo da prova, uma percepção de língua descontextualizada. As 
ideologias linguísticas subjacentes ao ENEM estão distantes dos documentos oficiais 
em relação às concepções de língua, texto e escrita, embora, em muitos casos, haja 
um aparente afinamento de conceitos. Como consequência, a prova cria uma política 
de língua como um fenômeno descontextualizado, tanto em relação à leitura como em 
relação à escrita.

Estabelecidas as fronteiras para mapear minha pesquisa, optei por organizar o trabalho 

da seguinte maneira: primeiramente, trago a abordagem teórica que sustenta a discussão na
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busca por estabelecer o diálogo com as avaliações de curso, com vistas a compreender os re

sultados para as perguntas de pesquisa. Neste capítulo, faço uma retomada histórica dos estudos 

acerca das políticas linguísticas, juntamente com as políticas linguísticas estabelecidas no Bra

sil, ilustrando as fases de ambas. Todavia, o traçado não se limita a definir se está ou aquela 

fase dos estudos das Políticas linguísticas definem o percurso para a análise, pois parto da pers

pectiva que essas políticas se entrecruzam continuamente de acordo com os interesses e olhares 

para cada corpus e situações pesquisadas.

Não faço distinção em separações claras sobre ideologias e políticas linguísticas porque 

as entendo imbricadas dialogicamente. Isto é, por momentos ressoando e outros dissonantes, 

uma vez que há necessidade de olhar os diversos mecanismos de políticas linguísticas, nos quais 

circulam representações e ideologias linguísticas sobre a língua. Estas se manifestam em regu

lações linguísticas, políticas públicas educacionais, espaços públicos por onde a língua circula, 

bem como nos exames em escala Nacional (SHOHAMY, 2006)

Ainda neste capítulo discuto sobre a avaliação, estabelecendo um vínculo dialógico com 

Dias Sobrinho (2008, 2010, 2015), pesquisador da Unicamp que discute avaliação, avaliação 

institucional, avaliação da educação superior. Os trabalhos do autor possibilitam a reflexão 

acerca da investigação as políticas de avaliação, o posicionamento e o engajamento de deter

minados sujeitos na formulação e na implementação das políticas de avaliação da Educação 

Superior, o que implica ampliar o olhar para os documentos e os diálogos que se estabelecem 

com os respectivos cursos de graduação.

Por se tratar de uma pesquisa documental, não estabeleci um capítulo metodológico, 

entendendo a análise dialógica como caminho para esse percurso analítico e interpretativo. 

Além disso, os resultados desta tese servirão de subsídio para investigações futuras a respeito 

da formação docente, tendo em vista que o olhar, neste momento, é indireto para formação 

docente na área de Letras. Assim, a análise das avaliações e documentos se dá por meio dos 

pressupostos dos estudos do círculo de Bakhtin.

Em seguida, apresento os documentos oficiais que norteiam o Ensino Superior, mais 

especificamente do curso de Letras e as leis e objetivos do ENADE para situar o ponto de 

partida e os caminhos a serem observados. Na sequência, é momento de analisar as provas 

realizadas nas edições que os cursos de Letras foram submetidos ao ENADE, dialogando com 

a teoria e analisando os discursos socialmente construídos. Esse é momento em que as concep

ções de linguagem serão expostas, o diálogo com as diretrizes será analisado e a historiografia 

linguística será delineada. Por fim, trago minhas considerações finais e possibilidades de am

pliar e continuar a pesquisa.



23

Justifico a relevância dessa discussão para repensar nas mudanças necessárias à forma

ção docente frente a um mundo globalizado perifericamente, destacando que as políticas públi

cas educacionais são definidas para a totalidade institucional. Todavia, as instituições de Ensino 

Superior (IES) são locais e atendem a demandas muito peculiares e específicas que, sobrema

neira, podem não apontar para dados reais de fato, mas idealizações de um professor nessa 

avaliação. A formação docente é um terreno sempre profícuo porque precisa atender às mudan

ças sócio-históricas, a multiplicidade de identidades, entornos, culturas e formar continuamente 

atores sociais, agentes de políticas linguísticas, profissionais reflexivos, críticos e atuantes na 

manutenção da educação pública e gratuita e na sua constante evolução para uma sociedade 

mais justa e democrática.

Internamente, destaco a ausência de pesquisas que discutam sobre as políticas e ideolo

gias linguísticas acerca do ENADE e seus desdobramentos para a educação superior, conforme 

exposto o mapeamento anteriormente citado.

Nesse recorte, ajusto as lentes para a tese deste trabalho, há políticas linguísticas deli

neadas nos documentos que orientam as prova do ENADE, bem como nas provas efetivamente 

e estas subjazem ideologias linguísticas e vice-versa orientadas por um projeto de formação de 

docentes nos documentos oficiais que regem a educação superior.

Diante disso, a seguir início o percurso teórico que será suporte desta tese, iniciando na 

retomada histórica das políticas linguísticas.
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2. DAS POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E SUAS RELAÇÕES DIALÓGICAS COM 

AS POLÍTICAS DE AVALIAÇÃO

A língua única e comum é um sistema de normas linguís
ticas. Contudo, essas normas não são imperativos abs
trato, mas forças criadoras da vida da língua, que supe
raram o heterodiscurso da linguagem, unificam e centra
lizam o pensamento verboideológico, criam no interior 
da língua nacional heterodiscursiva um núcleo linguís
tico firme e estável da língua literária oficialmente reco
nhecida ou protegem essa língua já formada contra a 
pressão do crescente heterodiscurso. (BAHKTIN, 2015, 
p. 40)

A proposta deste trabalho é fazer uma análise dialógica do discurso presente nos docu

mentos oficiais para compreender as políticas linguísticas na prova do ENADE e quais ideolo

gias constroem essas políticas. As políticas linguísticas fazem parte de políticas governamentais 

e estatais do país. Logo, elas são qualquer ação institucional que provém do Estado e tem como 

objetivo a gestão da língua e/ou línguas faladas no território nacional. No entanto, as políticas 

linguísticas não são apenas explícitas e definidas pelo Estado. McCarty (2011) destaca que as 

políticas linguísticas estão marcadas por e desencadeiam relações de poder. Dito de modo mais 

específico, as políticas por si só são práticas de poder que operam em diversas esferas da soci

edade. Entretanto, é necessário destacar que essas práticas de poder dizem respeito às ações de

poder do Estado ou do Governo, às ações de poder das instituições, como às relações de poder

entre os falantes, nas relações de poder são constituídas por construções ideológicas.

Maher (2013, 120) corrobora com McCarty (2011) ao explicitar que:

Um equívoco frequente é o entendimento de que elas [as políticas linguísticas] seriam 
sempre explícitas e engendradas pelo Estado. Políticas linguísticas podem também ser 
arquitetadas e colocadas em ação localmente: uma escola ou uma família, por exem
plo, podem estabelecer -  e colocar em prática -  planos para alterar uma certa situação 
(sócio) linguística, mesmo que isso nem sempre seja explicitado: muitas vezes, só é 
possível depreender políticas linguísticas em andamento das ações e dos discursos dos 
agentes envolvidos.

Essas políticas podem ser definidas como explícitas (overt) ou implícitas (covert), 

(SCHIFFMAN,1996). O pesquisador destaca que esta se refere àquelas regras linguísticas não 

oficiais e/ou formalizadas, mas que se manifestam em práticas sociais. Já aquela diz respeito às 

legislações oficiais sobre a língua. Ou seja, as leis, documentos, ordenações estatais que expli

citam as políticas linguísticas no país são as políticas entendidas como explícitas. Como por 

exemplo, a cooficialização do Guarani juntamente com o Espanhol no Paraguai, o favoreci- 

mento e apoio do estado às línguas minoritárias, a legislação do inglês e do francês no Canadá 

bem como suas línguas indígenas, entre muitos outros casos.
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As políticas linguísticas implícitas, por outro lado, são ações que interferem na dinâ

mica linguística de uma língua ou de diferentes línguas em contextos multilíngues, mas não são 

facilmente reconhecidas como políticas linguísticas porque não há legislações sobre elas. A 

saber, as delimitações linguísticas dos jornais brasileiros (Folha, Estadão, Gazeta) são políticas 

implícitas.

Sendo assim, entendo as avaliações do ENADE como uma política linguística implí

cita porque define que língua será avaliada e o que o graduando precisa saber e estudar em 

termos de usos e teorias linguísticas, mas essa definição está implícita na avaliação dos cursos 

de Letras, sendo este o foco principal desta política educacional. Por conseguinte, ao ser avali

ado predomina uma ideologia que este estudante domine uma determinada língua, caracteri

zando assim uma ideologia linguística.

Face ao exposto, neste capítulo, busco apoio teórico para dialogar com os documentos 

oficiais e sustentar a análise que será feita no capítulo 3. A partir de agora discuto as políticas 

linguísticas baseada em Schiffman (1996), Johnson (2013), Duchêne e Heller (2012), Heller et 

al. (2016), Errington (2008) entre outros. As ideologias linguísticas estão pautadas em Johnson 

e Milani (2010), Ricento (2000) e Kroskrity (2008). A análise dialógica é sustentada em Bakh

tin (1990, 2009, 2010, 2015).

2.1 POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E IDEOLOGIAS LINGUÍSTICAS

Num primeiro momento, pensei em escrever duas seções diferentes para explicar minha 

escolha teórica, no entanto, após muitas leituras a respeito de políticas linguísticas e ideologias 

linguísticas, resolvi que esta seção precisa estar junta porque as compreendo como interacionais 

e dialógicas. Isto é, para mim não são as políticas linguísticas que criam ideologias linguísticas 

ou vice-versa, não é o paradoxo da propaganda de biscoito “é crocante porque vende mais ou 

vende mais porque é crocante”, elas interagem a depender de cada ação situada. Em dado mo

mento, as ideologias podem favorecer o desenvolvimento de políticas ou ao contrário. Como 

Ricento (2006) destaca, há fatores macropolíticos que influenciam produções em políticas lin

guísticas em nível nacional ou supranacional, fatores epistemológicos que dizem respeito a pa

radigmas de conhecimento e pesquisa e fatores estratégicos, ou seja, para quais fins a produção 

é realizada, razões que podem ser explícitas ou implícitas no intuito de empreender a pesquisa.

Diante disso, os fatores expostos pelo pesquisador evidenciam que as escolhas que tra

tam de políticas são políticas, mas que expõem as ideologias subjacentes, bem como podem 

trazer ideologias e expor as políticas subjacentes.
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POLÍTICA

AÇ AO

IDEO LO GIA

CRENÇA

No que tange às ideologias, adoto a noção apontada por Kroskrity (2004, p. 498), “as 

ideologias linguísticas são crenças5, ou sentimentos sobre as línguas como são usadas em seus 

mundos sociais”. Assim, cada ator social, cada graduando que se submete ao exame e cada 

professor que elabora questões do ENADE, entendidos como agentes de políticas linguísticas, 

compreende as variedades linguísticas, usos, práticas socio discursivas com base em interpre

tações, eventos, atividades.

Na mesma direção de Kroskrity (2004), Moita Lopes (2013, p. 21) enfatizam que “as 

ideologias linguísticas são múltiplas e advêm de perspectivas políticas, culturais e econômicas 

específicas”. Portanto, as ideologias sobre a língua pura, de que esta língua idealizada é a que 

deve vigorar e ser ensinada e seguida, é compreendida como uma construção discursiva, per

passada e atravessada ideologicamente pelos ideais puristas de um grupo elitista, como enfatiza 

Faraco (2008). Cada qual com objetivos políticos específicos, dos quais se pode depreender a 

exclusão dos sujeitos, relegados à marginalidade por não dominar tal língua.

Como docentes em formação, há ideologias linguísticas que rotulam os graduandos em 

Letras, isto é, está sendo formado “para ensinar português correto aos brasileiros, porque falam 

mal a língua. É com esse espírito de colonizado que a grande maioria dos cursos de Letras vive 

hoje”. (BAGNO, 2013, p. 25).

Outrossim, não parece ser diferente que serão avaliados a partir de políticas e ideologias 

linguísticas e estas são múltiplas e divergentes, tornando-se relevantes para serem exploradas. 

O mesmo pesquisador supracitado ainda destaca que:

5 Convém esclarecer que os estudo de Crenças no Brasil de acordo com Barcellos (1995) define-as como conhe
cimento intuitivo implícito (ou explícito), logo individual sobre o processo de aprender. Neste trabalho, a crenças, 
a partir do autor mencionado, crenças são vistas numa perspectiva social.
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Para piorar, essas mesmas pessoas diplomadas também saem acreditando que existe 
“oração sem sujeito”, e “sujeito oculto”, que existe uma voz passiva sintética”, uma 
terceira pessoa do discurso”, uma diferença entre “adjunto adnominal” e “comple
mento nominal”, acreditando que as palavras entretanto, todavia, contudo são “con
junções adversativas”, e outros mitos e superstições que nossa tradição gramatical in
siste em preservar e que professores e professoras dos cursos de Letras não se empe
nham, como deveriam, em criticar e substituir por conceitos mais afinados com a te
orização e com a pesquisa moderna contemporânea. (BAGNO, 2013, p. 2, grifos do 
autor)

Quando o pesquisador destaca que mestres e doutores se comportam como se formas

sem outros profissionais que professores de Letras, posso compreender que essas ideologias são 

construídas a partir da formação de cada um, estabelecendo uma política linguística implícita 

que nem sempre dialoga com os pressupostos da formação docente.

De modo a dialogar com Bagno (2013), o parecer CNE/CP 9 (2001, pp. 42-43) estabe

lece que:

Conhecer e dominar os conteúdos básicos relacionados às áreas/disciplinas de co
nhecimento que serão objeto da atividade docente, adequando-os às atividades es
colares próprias das diferentes etapas e modalidades da educação básica. Ser capaz 
de relacionar os conteúdos básicos referentes às áreas/disciplinas de conhecimento 
com: (a) os fatos, tendências, fenômenos ou movimentos da atualidade; (b) os fatos 
significativos da vida pessoal, social e profissional dos alunos; Ser proficiente no 
uso da Língua Portuguesa e de conhecimentos matemáticos nas tarefas, atividades e 
situações sociais que forem relevantes para seu exercício profissional.

A crítica do pesquisador, em certa medida, aponta para a distorção de documentos e a 

prática efetiva em sala de aula. É certo que o docente formador tem conhecimento dos docu

mentos oficiais que regulamentam e regem os currículos da formação, mas dentro da sala de 

aula pode ser que as premissas do documento não se efetivem. Esse pode ser um dos motivos 

para que o documento ressalte a necessidade de deixar claro para o futuro professor a ligação 

entre a teoria e a prática e como ela será refletida e refratada na prática docente. Além disso, há

uma política linguística estabelecida na época do Brasil Colônia e que, talvez, ainda perdura até

os dias atuais. Essa política aponta para a ideologia linguística de uma norma que o professor 

precisa dominar para ensinar o brasileiro a falar. O Parecer (2001) esclarece que a formação 

docente deve deixar claro para o graduando a relação da licenciatura com o currículo escolar, 

correlacionando a teoria e a prática. Isso também aponta para a necessidade de a Universidade 

e a escola estarem interconectadas, interagindo e dialogando continuamente.

Como um dos objetivos desta tese é investigar o diálogo entre as Diretrizes Curriculares 

para os Cursos de Letras e o ENADE como orientações para os cursos de Letras, a crítica que 

Bagno (2013) postula pode apontar para um ponto nodal nas avaliações. O pesquisador discute 

que alguns mestres e doutores parecem querer formar críticos, filólogos ou gramáticos, o que 

diverge com o documento oficial supramencionado que deixa claro a necessidade de aliar teoria
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à prática para que o graduando possa conhecer seus objetivos de ensino. Tendo em vista que 

são profissionais de diferentes correntes teórico-metodológicas que elaboram as questões da 

avaliação do ENADE, desconhecer a ligação teórico-prática pode acarretar a problemática de 

não compreender a finalidade do ensino de língua portuguesa na educação básica.

Para a elaboração da prova, é aberto um edital público que visa “contratar” professores 

que atuam na educação superior para preparação de questões e revisão delas conforme se lê no 

site do INEP:
Professores da educação superior já  podem se inscrever para compor o Cadastro de 
Elaboradores e Revisores de Itens da Educação Superior (Ceres) do Banco Nacional 
de Itens da Educação Superior (BNI-ES).[... ] Os interessados em participar do cadas- 
tramento e da seleção para as atividades de elaboração de itens do Enade 2020 devem 
estar vinculados a instituições de educação superior ou ter exercido atividade do
cente nos últimos 18 meses em curso de graduação da área para a qual pretende 
efetuar a inscrição. Outro requisito básico é que a Declaração de Exercício de Ativi
dade Docente no Curso (da área escolhida) deve ser assinada pelo coordenador de 
curso ou o dirigente da instituição de educação superior. [... ] A elaboração e revisão 
de itens é uma atividade remunerada que prevê uma série de compromissos. (INEP, 
2020)

O nó a que me refiro está centrado no fato de qualquer professor que atue em IES pode 

se inscrever para a elaboração de questões. A formação desses profissionais não é aqui questi

onada e nem seria ético fazê-lo, mas sim quais deles integram o grupo daqueles “mestres e 

doutores que professam nas Letras e se comportam como se estivessem ali para formar grandes 

escritores e críticos literários, ou filólogos e gramáticos tradicionalistas”. (BAGNO, 2013, pp. 

26-27). Sendo assim, as avaliações do ENADE podem se revestir de uma característica teórico- 

metodológicas dos elaboradores e não dos documentos oficiais que orientam o ensino tanto no 

nível superior quanto na Educação Básica, muito embora, no edital do INEP, se preconize que 

o trabalho dos autores prevê uma série de compromissos, dentre eles, sou levada a acreditar que 

seja o diálogo com os documentos oficiais e os Cursos de Letras.

Em relação à concepção de língua(gem), compreendo-a como construção discursiva, 

portanto como política e, para tanto, há sempre ações políticas com interesses específicos da

queles que legitimam e fundamentam as políticas linguísticas em cada momento histórico. 

Dessa forma, apresento aqui uma trajetória das políticas linguísticas tendo por base pesquisa

dores como Ricento (2000), (2006), Errington (2008), Heller (2011), Heller; Duchêne (2012), 

dentre outros que contribuíram com o assunto a fim de delinear os pressupostos teóricos para a 

análise a ser feita dos documentos oficiais e as avaliações do ENADE.

Traçar esse histórico é importante para justificar a concepção de língua e esclarecer 

que, por ser um corte longitudinal de avaliações, não posso apenas acolher uma perspectiva de
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política linguística, mas que há necessidade de um olhar temporal a longo prazo para então 

voltar para os contextos imediatos de cada avaliação e suas respectivas Leis.

Os estudos iniciais de Políticas linguísticas tratavam da planificação linguística e coin

cidem com o processo de descolonização. Errington (2008), em sua obra “Linguistics in a Co

lonial World: A Story o f Language, Meaning and P ow er  mostra esse processo em partes da 

África e da Ásia e detalha como a colonização e o trabalho que foi iniciado pelos missionários, 

a serviço do poder da igreja, descaracterizou culturas e moldou identidades de forma diferente 

em prol de uma uniformização linguística para o colonialismo. Ou seja, foram projetos que 

visavam afirmar a autoridade colonial e criar comunidades nacionais. A língua(gem) sendo 

usada como forma de dominação para demarcar territórios, baseados na ideologia de uma lín

gua, uma nação.

Diante dessa perspectiva, Errington (2008) destaca que o trabalho do linguista era cons

truir/impor homogeneidade e unidade por meio de ortografias e gramáticas, que contavam com 

um discurso especializado de 'ciência' para atribuírem maior autoridade ao que era produzido. 

Isso trazia à tona o conceito de ciência neutra e com objetividade para o trabalho descritivo das 

línguas e suas marcas principais que facilitava comparações cm outras línguas e as análises de 

suas semelhanças em busca de discursos universais, mantendo-se simultaneamente vinculado a 

objetivos finais de desenvolvimento da alfabetização e da unidade nacional e coincidia com a 

eclosão do estruturalismo.

A fórmula, grosso modo, para uma nacionalidade bem-sucedida implicava unidade 
cultural / étnica dentro de uma fronteira geográfica definida (estado) e uma identidade 
linguística comum entre os cidadãos de uma comunidade política. Além disso, apenas 
as línguas "desenvolvidas" (ou aquelas que são capazes de ser desenvolvidas) eram 
adequadas para cumprir o papel de língua "nacional"; as linguagens desenvolvidas 
foram escritas, padronizadas e adaptáveis às demandas do avanço tecnológico e social. 
(RICENTO6, 2000, p. 198)

Entretanto, na ânsia de gerar uma descrição completa e objetiva das línguas, as inter

venções sobre as línguas baseadas em documentação de códigos únicos e limitados negligenci

avam os processos sociais de seleção que consideram algumas formas linguísticas mais legíti

mas do que outras. Duchêne e Heller (2007) antecipam a visão de Errington (2008) quando 

enfatizam que o valor das línguas transcende o de seus falantes. Ou seja, como os novos países 

que emergiram do processo de colonização caracterizavam-se por uma grande heterogeneidade

6 The formula, roughly, for successful nationhood entailed cultural/ethnic unity within a defined geographical 
boundary (state) and a common linguistic identity among the citizens of a polity. Further, only ‘developed’ lan
guages (or ones that are capable of being developed) were suitable to fulfill the role of ‘national’ language; devel
oped languages were written, standardized, and adaptable to the demands of technological and social advancement.
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étnica e linguística, essa diversidade de línguas era um obstáculo a ser superado na constituição 

desses novos Estados nacionais, já que eles eram projetados a partir do modelo de Estado-Nação 

dominante na Europa, a saber, o estado supostamente monolíngue e monocultural.. Para tanto, 

os países somente se modernizariam se os "problemas linguísticos" fossem superados.

Por diferentes que sejam os métodos que usaram ou os objetos que descreveram, eles 
transformaram alfabetos familiares em imagens visuais de fala estranha: seus sistemas 
de escrita, ou ortografias, eram o ponto de partida comum para o trabalho de escrever 
gramáticas, dicionários, textos de instrução, e assim por diante. Mas os linguistas que 
trabalharam como técnicos, transpondo "nossos" alfabetos para confusões de conver
sas florescentes e vibrantes, também serviram a projetos ideológicos mais amplos. 
Sempre e em toda parte, suas imagens escritas de línguas estranhas demonstraram 
comparabilidade subjacente: uma vez que 'sua' conversa era gravável, como a nossa, 
semelhanças foram estabelecidas entre eles e 'nós'. Esta comunalidade concreta é ób
via, mas também difusa, porque se desenrolou em intersecções inconstantes e desli
zantes entre eventos transitórios de fala, o que as pessoas fazem e descrições de lín
guas que compartilham e que marcam quem são, com e para cada um -er. Isso significa 
que o trabalho intelectual de escrever o discurso nunca foi inteiramente distinto do 
trabalho "ideológico" de conceber imagens de pessoas em zonas de contato colonial. 
Significa também que a diferença de idioma figurou na criação de hierarquias huma
nas, de modo que os sujeitos coloniais pudessem ser reconhecidos como humanos, 
embora de forma deficiente. (ERRINGTON7, 2008, p. 5)

O autor aponta que a descrição, embora positiva para a criação de gramáticas, dicioná

rios, não foi neutra, mas ideologicamente serve também para criar as representações dos sujeitos 

coloniais. Não deixa de ser um olhar sobre o outro, a fim de atender uma demanda específica 

para hierarquização.

Diante disso, é possível compreender como as ideologias são construções sociais que 

foram naturalizadas, antes talvez da história colonial e fica evidente a inclinação política para 

justificar o poder do imperialismo. Além disso, a atividade humana situada socio historicamente 

representa o produto de jogos de linguagem que são criados e adaptados em face a desafios 

específicos e em respostas a necessidades práticas. Ou seja, no Brasil, quando Pombal expulsa 

os Jesuítas, ele afirma que os padres conspiravam contra a coroa. Sendo ele o Primeiro Ministro

7 However different the methods they used or objects they described, they trans-formed familiar alphabets into 
visual images of strange speech: their writing systems, or orthographies, were the common beginning point for the 
work of writing grammars, dictionaries, instructional texts, and so on. But linguists who worked as technicians, 
transposing 'our' alphabets onto blooming, buzzing confusions of talk, also served broader ideological projects. 
Always and everywhere, their written images of alien languages demonstrated underlying comparability: once 
'their' talk was writable, like ours, resemblances were established between them and 'us'. This concrete common
ality is obvious but also diffuse because it played out at shifting, slippery intersections between transient events of 
talk, what people do, and descriptions of languages which they share and which mark who they are, with and to 
each other. This means that the intellectual work of writing speech was never entirely distinct from the 'ideological' 
work of devising images of people in zones of colonial contact. It means also that language difference figured in 
the creation of human hierarchies, such that colonial subjects could be recognized as human, yet deficiently so.
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da Coroa e percebendo o atraso Lusitano, a palavra conspiração servia como jogos da lingua

gem para atender ao interesse de Pombal de expulsar a Companhia de Jesus e implementar a 

sua política repressora.

O poder que a língua possui é usada de todas as maneiras com vistas a uma uniformiza

ção linguística e criação de uma nova identidade e cultura no mundo colonial. Missionários 

usavam a passagem da torre de Babel para mostrar aos bárbaros (todos aqueles que não usavam 

uma língua europeia e de prestígio) que a diversidade linguística era uma herança pecaminosa 

e, para tanto, era necessário despir-se dessas línguas bárbaras e aderir a uma língua legítima 

que retirava todos da condição de barbárie. São ideologias e políticas linguísticas utilizadas em 

prol da dominação de territórios de indígenas e outros grupos étnico-raciais. A trajetória que 

Errington (2008) apresenta não difere muito da história da língua portuguesa no Brasil e seu 

projeto de país monolíngue, que será apresentada na próxima seção.

Para esclarecer melhor essa primeira fase, trago Ricento (2000) para a discussão, quando 

o autor marca o fim da segunda guerra mundial como ponto de partida para a discussão acerca 

da engenharia das línguas e o declínio do sistema colonial europeu com os processos de criação 

do Estado-Nação. Assim, entedia-se a política linguística como a elaboração de gramáticas, 

dicionários e ortografia. Em outra etapa das políticas linguísticas, essa resposta foi ampliada e 

definida como um construto cultural que estava intimamente relacionado a outros elementos 

como sistemas de crenças, atitudes, mitos.

Todavia, imperava a resolução de "problemas linguísticos" como uma das principais 

características da área, as definições de "Planejamento Linguístico" (Language Planning) pre

sentes na International encyclopedia o f linguistics (BRIGHT, 1992) e definem como a tentativa 

sistemática e teoricamente orientada de intervir sobre as línguas de comunidades para desen

volver uma política relativa à seleção e ao uso de línguas/dialetos. O planejamento linguístico 

abarca o planejamento de corpus, que incide sobre o equipamento dos códigos linguísticos, isto 

é, o sistema gráfico, o sistema alfabético. E também o planejamento de status, que se refere à 

função das línguas em suas práticas de uso, isto é, se a língua é veículo de comunicação na 

família, na escola, no estado, etc.

Foi em face à possibilidade de planejar as línguas que se constituiu uma das perspectivas 

de Política Linguística, sendo então objeto de discussão entre os primeiros pesquisadores da 

área. Assim como discutido a partir de Errington (2008), a diversidade linguística constituía 

um "problema" para as nações em desenvolvimento. Desse modo, concebe-se que as línguas
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são passíveis de modernização e caberia ao linguista, com base em parâmetros científicos, pro

por soluções para os "problemas" dessas comunidades e/ou nações, ou seja, o processo de pla

nificação.

Ricento (2006) explica que perpetuar o mito da língua finita e estável de um monolin- 

guismo é essencial para a formação de uma nação. Garcez e Schulz (2017, p. 6) destacam que 

“os estudos de políticas linguísticas tomaram corpo, à época em que a Linguística prometia um 

admirável mundo novo e os movimentos de independência exigiam decisões quanto às línguas 

a serem usadas pelo responsável por moldar o bom cidadão nacional.”

Como consequência dos processos de planificação, a segunda fase dos estudos acerca 

das políticas linguísticas é vista sob a ótica do imperialismo. Nessa direção, os estudiosos da 

teoria crítica se voltam a olhar para as ideologias linguísticas e as políticas que as envolviam 

com vistas a produzir mudanças nessas realidades sociais segregadas. Ricento8 (2006, p. 15) 

aponta que:

A mudança de linguagem é entendida não como um resultado acidental e natural do 
contato de linguagem, mas sim uma manifestação de relações de poder assimétricas 
baseadas em estruturas sociais e ideologias que posicionam grupos - e suas línguas - 
hierarquicamente dentro de uma sociedade. Em vez da linguagem, por si só, a ênfase 
na pesquisa mudou para os discursos, com suas ideologias concomitantes e como lo
cais onde as relações sociais eram refletidas, reproduzidas e contestadas.

Para o pesquisador, as mudanças foram ampliadas para além do léxico, agora atendem 

a discursos que definem os grupos em grupos de acordo com as relações de poder. Mendonça 

(2017, p. 50) mostra que a atenção passa a ser deslocada “para o entendimento sobre as decisões 

em relação à língua como ideológica e historicamente marcadas”.

No imperialismo linguístico, as línguas dominantes, hegemônicas é que determinam 

status de prestígio e ascensão social. Inglês americano ou britânico, francês, alemão são consi

deradas as línguas de prestígio. Além disso, essas línguas têm suas normas, que são prescritivas, 

e determinam como o falante deve usar as estruturas específicas de cada uma delas. “Uma vez 

que essas línguas são frequentemente referidas em sua variedade padrão, existe a probabilidade 

de que a ideologia do padrão tenha influído na linguística e na análise das línguas” (MILROY, 

2011, p. 50). Convém ressaltar que todo o cabedal de outras línguas e suas diversidades são 

relegadas à marginalidade.

8 Language shift is understood not as an incidental and natural outcome of language contact but rather a manifes
tation of asymmetrical power relations based on social structures and ideologies that position groups -  and their 
languages -  hierarchically within a society. Rather than language, per se, the emphasis in research shifted to dis
courses, with their attendant ideologies and as sites where social relations were reflected, reproduced, and con
tested
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Diante disso, padronizam-se as línguas hegemônicas como também as línguas africanas, 

indígenas, etc. Entretanto, a padronização determina as ações e movimentos do mercado eco

nômico, político e social, porque na segunda fase imperialista, determina-se a língua e a varie

dade a ser utilizada, já que o prestígio é indexador e está envolvido na vida social dos falantes. 

(MILROY, 2011)

[...] as desigualdades e conflitos históricos não diminuíram com a seleção de uma 
língua indígena para funções de baixa variedade e a designação de línguas europeias 
para funções de alta tendeu a perpetuar as assimetrias socioeconômicas baseadas no 
acesso à educação a que era socialmente controlado por grupos dominantes (interna
mente) e influenciados por interesses econômicos regionais e globais (externamente). 
(RICENTO9, 2000, p. 202)

Ou seja, definir as línguas de acordo com a variedade linguística aumentou o fosso das 

desigualdades sociais de acesso à educação, seja em nível local ou global. Demarcadas as fron

teiras linguísticas, pululam os estudos que argumentam que a diversidade linguística não pode 

e não deve ser definida como um "problema" e que grupos minoritários têm direito de utilizar 

e cultivar suas línguas maternas sem sofrer nenhum tipo de constrangimento, objetivando mos

trar que as ações sobre e com essas línguas hegemônicas colaboravam cada vez mais para a 

manutenção do imperialismo. Sendo assim, questiona-se quem define o que é problema em 

relação à língua que este ou aquele deve usar?

Desde a planificação das línguas com vistas ao monolinguismo, a parábola da torre de 

babel permanece latente, a diversidade linguística é pecaminosa porque aponta como as práticas 

de políticas linguísticas e poder atravessam as sociedades. Uma vez que a língua é um conteúdo 

em si (FISHMAN, 1996), ela indica lugares sociais e relações pessoais, que não deixam de ser 

carregadas de ideologias, marcando assim as situações de uso. Nessa inter-relação social, a 

língua apresenta-se cada vez mais diversa. Torquato (2010, p. 4) destaca que “Há diferentes 

níveis linguísticos dependendo das diferenças de interesses e ocupações de seus falantes, há 

diferenças sociais -  delimitadas por níveis educacionais, econômicos e étnicos dos falantes -  e 

há diferenças regionais.”

Em vista disso, fica claro que as políticas linguísticas não são homogêneas. Por conse

guinte, as práticas que são implementadas pela sociedade refletem uma política implícita que 

mesmo não sistematizada contempla regras. Isto é, mesmo que não legitimada por uma agência 

para determinar a explicitude de uma política, elas existem e são fomentadas no uso. De acordo

9 [...]historical inequalities and conflicts did not diminish with the selection of an indigenous language for Low 
variety functions, and designation of European languages for High functions tended to perpetuate socioeconomic 
asymmetries based on education access to which was socially controlled by dominant groups (internally), and 
influenced by regional and global economic interests (externally).
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com Ricento (2006), o status da língua diz respeito ao seu valor de mercado e à sua utilidade 

social, nesse aspecto, as ideologias têm um papel fundamental para a constituição da língua. 

Assim, as ideologias linguísticas de uma comunidade influenciam a manutenção e transmissão 

da língua falada pelo grupo, ao mesmo tempo em que provocam ou desestimulam o aprendizado 

das línguas majoritárias, processo este reificado cotidianamente, mas que o imperialismo tenta 

apagar ao promover determinadas línguas à condição de status privilegiado.

Tanto que Spolski (2004) e Shohamy (2006) destacam como as línguas não são neutras, 

corroborando com a mesma visão Bakhtiniana, porque estão imersas em agendas políticas, ide

ológicas, sociais e econômicas. E, do mesmo modo, os mecanismos de políticas linguísticas 

também não são neutros e, por conseguinte, servem de veículos de promoção e perpetuação 

dessas agendas.

Além das políticas oficiais, nesse segundo momento, também se examina o tecido so

cial, já que é por meio dele que se manifestam as políticas linguísticas. Um processo complexo 

que cria e manifesta as políticas linguísticas in loco, isto é, por meio das práticas de uso lin

guísticos da comunidade, as quais não são explícitas em documentos legislativos, mas implici

tamente na cultura local. No entanto, Shohamy (2006, p.55), apesar de ser uma pesquisadora 

da terceira fase, tem retomado a questão da manutenção das línguas em prol do imperialismo e 

destaca que “os mecanismos linguísticos implícitos são aceitos como um dado sem resistência 

e sem negociações10”, porque os atores sociais não compreendem o poder, seja negativo, seja 

positivo, que legitimam as políticas linguísticas na sociedade no que tange aos direitos linguís

ticos e aos processos democráticos.

Assim, os diferentes mecanismos refletem o fato de que as línguas expressam identi
dades nacionais (ou outras) que estão embutidas em histórias e culturas compartilha
das; são também ideológicos porque estão associados a aspirações de unidade, leal
dade e patriotismo; são sociais porque são percebidos como símbolos de status, poder, 
identidade de grupo e pertencimento; e são econômicos porque o conhecimento de 
línguas pode estar associado a diferentes tipos de consequências econômicas, tanto 
positivas quanto negativas. (SHOHAMY11, 2006, p. 55)

Assim como a autora, Calvet (2007, p. 11) destaca que a intervenção humana nas situ

ações linguísticas deixa de ser novidade, porque historicamente sempre houve indivíduos ten

tando ditar ou legislar aquilo que é certo ou errado, de maior ou menor prestígio. Dessa forma, 

o poder político também sempre deu privilégios para esta língua ou estas línguas, em detrimento

10 this is being accepted as a given with no resistance and no negotiations
11 Thus, the different mechanisms reflect the fact that languages express national (or other) identities that are 
embedded in shared history and cultures; they are also ideological because they are associated with aspirations of 
unity, loyalty and patriotism; they are social because they are perceived as symbols of status, power, group identity 
and belonging; and they are economic because knowledge of languages can be linked in different types of eco
nomic consequences, positive as well as negative.
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daquela ou aquelas, escolhendo governar numa língua ou impor à maioria as línguas de uma 

minoria.

[d]eve-se observar que os mecanismos ou dispositivos políticos são utilizados por 
todos os grupos na sociedade, de forma descendente ou ascendente, sempre que eles 
utilizam a língua como forma de converter ideologias em práticas e de criar políticas 
de fato. No entanto, são aqueles que têm autoridade que podem utilizar os mecanismos 
de forma mais efetiva, já  que eles têm mais/maior acesso a sanções, penalidades e 
recompensas, incluindo as fontes de financiamento (SHOHAMY, 2006, p. 54).

Os mecanismos linguísticos, conforme destaca a pesquisadora, são canais pelos quais 

as políticas são disseminadas e podem atuar de forma explícita, como os textos de leis, ou im

plícitos, como as avaliações do ENADE. As políticas linguísticas podem ser observadas em 

diversos contextos, configurados nos usos linguísticos que os sujeitos fazem uso e seus diversos 

discursos ideológicos sobre ele, seja em casa, na escola, na igreja, em espaços públicos. Para a 

pesquisadora, por meio desses mecanismos linguísticos implícitos nas práticas sociais que as 

ideologias são transformadas em políticas que ditam e prescrevem as práticas linguísticas da 

sociedade e dos atores sociais.

Há uma ampliação cada vez maior a respeito dos estudos de Políticas linguísticas, con

siderando que desde a planificação e padronização das línguas, as sociedades se expandiram e 

com elas muitas questões de ordem social, política e econômica foram potencializadas e de

mandam outros olhares sobre as línguas, seja em políticas explícitas e/ou implícitas, em nível 

macro ou micro das ações na/pela e com as línguas. Mendonça (2017, p. 52) a partir de Ricento 

(2000, p. 206) esclarece que as duas fases anteriores criam um novo paradigma, isto é, “além 

da construção da diversidade linguística ao redor do mundo, a promoção do Multilinguismo, o 

aprendizado das línguas e a concessão dos direitos linguísticos humanos para os falantes de 

todas as línguas”.

No terceiro e atual momento dos estudos de políticas, apoio-me em Heller (2016), Heller 

e Duchêne (2016) que mostram a língua como produto, mercadoria para emergência da econo

mia. Essa perspectiva é ampliada para além de uma norma linguística para definir as ações e 

práticas dos atores sociais em contextos específicos de uso. Ainda que estes pesquisadores não 

tratem exatamente de políticas linguísticas, os trabalhos deles ajudam a compreender o contexto 

em que se desenvolvem as políticas linguísticas na contemporaneidade.

Nas discussões de Heller e Duchêne (2016), expõem-se as mudanças que os estudos de 

políticas tomaram. Os pesquisadores narram que enquanto desenvolviam pesquisas acerca da 

hegemonia das línguas, leram um artigo que versava sobre uma nova organização de desenvol

vimento econômico.
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Esta organização se apresentou à comunidade como uma organização voltada para o 
'desenvolvimento de bens e serviços inovadores e a criação de negócios e empregos 
que demonstram o valor agregado dos francófonos e bilíngues [da região], refletindo 
seu impacto considerável na vitalidade da região. (HELLER; DUCHÊNE12, 2016, p. 
12)

E enfatizam essa mudança quando:

Pela primeira vez ouvíamos algo novo: o discurso dos direitos, da identidade, da pre
servação cultural e linguística e do orgulho não era mais completamente hegemônico. 
Falar de 'valor agregado' e 'desenvolvimento econômico' tornou-se cada vez mais co
mum. (IBID13, p. 12)

Ante o exposto, reitera-se que a discussão acerca das políticas se amplia para além de 

discursos em relação a direitos linguísticos, manutenção linguística, cultural e identitária e or

gulho. Todavia, a questão agora é o Multilinguismo que favorece os mercados mundiais entre

laçando os discursos de linguagem como políticos e culturais com a formação do estado-nação 

num processo mais complexo.

Argumentamos que o discurso dominante e a ideologia da linguagem como um todo, 
sistema limitado inextricavelmente ligado à identidade e ao território, é central para a 
legitimação do Estado-nação como um modo histórico particular de regulação do ca
pital. Mas o capitalismo tem como uma de suas características fundamentais a expan
são contínua e a saturação em série dos mercados. (HELLER, DUCHÊNE14, 2016, 
p.14)

Ou seja, o capitalismo tardio15, como as autoras nomeiam, amplia os sistemas de regu

lamentação nacional dos mercados e, provavelmente, para além dos limites nacionais. Diante 

disso, as tensões que resultaram do Estado-Nação dão origem a novos discursos, nos quais a 

linguagem desempenha papel central e não apenas como meio de regulação e legitimação de 

políticas econômicas, mas, sobretudo, como elemento que define um terceiro setor na economia 

atual globalizada.

12 This organization introduced itself to the community as an organization devoted to the 'development of innova
tive goods and services and creation of businesses and jobs that demonstrate the added value of the francophones 
and bilinguals of [the region], reflecting their considerable impact on the region’s vitality.
13 For the first time, we were hearing something new: the discourse of rights, identity, cultural and linguistic 
preservation, and pride was no longer completely hegemonic. Talk of 'added value' and 'economic development' 
became increasingly com-mon
14 We argue that the dominant discourse and ideology of language as whole, bounded system inextricably tied to 
identity and territory is central to the legitimization of the nation-state as a particular historical mode of regulation 
of capital. But capitalism has as one of its fundamental characteristics the continual expansion and serial saturation 
of markets
15 O que Heller define como capitalismo tardio diz respeito às relações globais no mundo globalizado. O Multilin- 
guismo não era viável na fase da definição de território de Estado-Nação porque visava definir as fronteiras dos 
países e legitimar a posse. Nomear línguas, definir padrões estava relacionado à definição da hegemonia, estabe
lecer os limites das caixas e seus nomes (metáfora para as línguas). No capitalismo tardio, o Multilinguismo deixa 
de problema e passa a ser visto sob outra ótica, do capitalismo puro, a geração de lucros para a economia. O 
problema de alguns anos se torna a rentabilidade de hoje.



37

Como resultado, além da crescente importância da língua na nova economia globali
zada e terciária, as questões em torno de sua regulamentação criam ainda mais setores 
relacionados ao idioma terciário. Vemos um aumento da atividade em muitas áreas 
onde a linguagem é central não apenas como o processo, mas como o produto do 
trabalho (Boutet 2008; Duchêne 2009; Heller e Boutet 2006): tradução, ensino de lín
guas, reconhecimento de voz, bem como artes baseadas na linguagem, marketing e 
informação. Essas “indústrias da linguagem” estão entre as marcas do capitalismo 
tardio. (HELLER, DUCHÊNE16, 2016, p.13 tradução minha)

Diante dos processos de globalização, esse terceiro setor, em grande medida formado 

por grupos minoritários, isto é, grupos indígenas, comunidades de imigrantes comunidades de 

descendentes de imigrantes e a comunidade surda, grupos os quais não se configuram como 

minorias numéricas, mas grupos de baixo prestígio sociocultural e linguístico, conforme define 

Cavalcanti (1999), por meio dos mecanismos que têm em mãos, estabelecem políticas linguís

ticas nas suas práticas sociais.

Enquanto o Estado-Nação privilegiava a língua dominante e marginalizava os que não 

a dominavam, na atual conjuntura alguns grupos minoritários sentem orgulho de sua cultura e 

sua língua e criam mecanismos de manutenção dela com vistas ao lucro, ou seja, usar a lín- 

gua(gem) como mercadoria para geração de um novo setor que lucra sobre a marginalização de 

outrora. Embora estas sejam políticas provenientes dos sujeitos, não se pode deixar de destacar 

que as políticas estatais são feitas por meio das ações de pessoas de carne e osso. (GARCEZ, 

2016) Heller e Duchêne (2016) ilustram esses processos com a vila de aposentados no Canadá 

que criaram museu, agricultura orgânica e todo um turismo centrado na cultura e língua daquele 

grupo específico.

Ao passo que o Estado define as políticas oficiais, as comunidades minorizadas definem 

as políticas implícitas. Nos rótulos de seus produtos, na paisagem linguística, em meio às cul

turas locais dessas comunidades, a língua serve como produto de trabalho que alavanca o mer

cado local, impulsiona a economia nacional e legitima a produção de lucro.

O orgulho, então, ajuda a construir a estrutura de sentimento característica do mo
derno estado-nação. Ela nos orienta para a reprodução do mercado nacional e das ins
tituições, legitimando discursos e formas de expressão (como as 'linguagens') que o 
sustentam. Ajuda-nos a focar nos meios políticos de obter democraticamente acesso 
ao poder que velam os modos de seleção social subjacentes à reprodução da desigual
dade econômica. Permite a legitimação não só da produção de lucro, mas também de 
sua distribuição desigual. Ao mesmo tempo, também se torna disponível para contes
tar os lugares específicos de grupos em um sistema de relações de poder, bem como, 
ocasionalmente, um meio para imaginar formas alternativas de pertencimento (como

16 As a result, in addition to the increasing importance of language in the globalized, tertiaries new economy, issues 
surrounding its regulation create even more tertiary language-related sectors. We see increased activity in many 
areas where language is central not just as the process but as the product of work (Boutet 2008; Duchêne 2009; 
Heller and Boutet 2006): translation, language teaching, voice recognition, as well as language-based arts, mar
keting and information. These “language industries” are among the hallmarks of late capitalism.
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'cidadão do mundo') que provavelmente exigiriam outros modos de organização so
cial. (HELLER, DUCHÊNE17, 2016, pp.16-17)

Da mesma forma, identidades nacionais ou regionais podem construir nichos de mer

cado, que devem ser alcançados em certos idiomas e certos estilos de comunicação, estes pre

ferem alguns tipos de produtos em detrimento de outros, por exemplo, produtos veganos a pro

dutos industrializados. Além disso, podem ter rótulos em várias línguas, privilegiando como 

produto final a cultura e a tradição na confecção do item a venda.

O ápice desse momento é que o capitalismo tardio (HELLER, 2016) muda as condições 

do mercado e reposiciona os atores sociais em relação ao seu acesso ao capital: “A linguagem 

no capitalismo tardio continua sendo um terreno difícil, com grandes riscos para um número 

crescente de jogadores18.” (IBID, p. 30)

Como já destacado acima, as políticas linguísticas oficiais são também resultados das 

ações de pessoas que usam a linguagem e que disputam recursos com outros indivíduos e gru

pos. E, sendo assim, elas não diferem das políticas públicas, que podem ser classificadas como 

“descontínuas, contraditórias, caóticas, incompletas, descoordenadas” (GARCEZ, 2016), já que 

a realidade é muito mais complexa. O capitalismo tardio apresenta saídas para situações que 

eram desfavoráveis em outros tempos, por exemplo as comunidades minoritárias de pouco pres

tígio sociocultural e linguístico. Todavia, esse capitalismo continua marginalizando uns e favo

recendo outros, o fato é que essas marginalizações podem não ser tão evidentes se não analisa

das dentro desse sistema complexo.

Conforme se pôde analisar, as ideologias e políticas moldam a linguagem em diversos 

contextos e as políticas mudam com o tempo, porque estão sempre localizadas socialmente e 

evoluindo continuamente. Assim sendo, como apresentado acima, a resistência de muitos gru

pos à imposição das línguas possibilita que as comunidades, agora, se apropriam de suas línguas 

desenvolvendo discursos e ideologias próprias e se reconstruindo ininterruptamente.

Por isso, optei em tratar de políticas e ideologias dentro da mesma discussão concor

dando com Ricento (2000, p. 02), que a ideologia informa a política, mas não a determina. O 

autor destaca que não pode derivar a ideologia das políticas, porque estas são contingentes e

17 Pride, then, helps to build the modern nation-state’s signature structure of feeling. It orients us to the reproduction 
of the national market and of the institutions, legitimizing discourses and forms of expression (such as 'languages') 
that sustain it. It helps us focus on the political means of democratically gaining access to power that veil the 
modes of social selection underlying the reproduction of economic inequality. It allows for the legitimization not 
only of the production of profit, but also of its unequal distribution. At the same time, it also becomes available 
for contesting the specific places of groups in a system of relations of power, as well as, occasionally, a means for 
imagining alternative forms of belonging (like 'citizen of the world') that would likely require other modes of social 
organization.
18 Language in late capitalism remains a fraught terrain, with high stakes for increasing numbers of players.
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adaptadas às mudanças nas condições materiais ao passo que as ideologias são mais resistentes. 

Assim, entendo que ideologias e políticas interagem num processo complexo e localizado.

Supor que as ideologias (por exemplo, a ideologia da linguagem padrão) são sempre 
repressivas ou libertadoras também é um erro. Uma política linguística particular pode 
servir a diferentes interesses políticos simultaneamente. Além disso, como as políticas 
de linguagem formal são documentos essencialmente políticos (Ricento 1999), elas 
foram forjadas com compromisso, com base em uma série de suposições e resultados 
prováveis esperados, refletindo pelo menos em algum grau exigências políticas que 
provavelmente mudarão hora extra. As ideologias informam e moldam as decisões 
políticas, mas as políticas linguísticas planejadas formais nem sempre - ou mesmo 
com frequência - alcançam seus objetivos, sejam eles libertadores ou opressores. (RI
CENTO19, 2000, p. 7)

As abordagens das políticas linguísticas provocam a inquietação sobre ideologias inte

ragindo com políticas e vice-versa e tentam buscar as funções dessas políticas em contextos 

definidos. É nessa direção das políticas que me proponho a analisar as provas do ENADE a fim 

de compreender as políticas linguísticas nessas avaliações e que ideologias interagem com elas 

em todo o processo. Compreendendo as políticas linguísticas por meio da análise de Rajagopa- 

lan (2003, p. 32), quando o autor afirma que “a questão linguística e a questão política seriam 

uma só. Ao falar uma língua, ao nos engajarmos na atividade linguística, estaríamos todos nós, 

nos comprometendo politicamente e participando de uma atividade eminentemente política”. 

Desse modo, entendo que a questão da linguagem é uma atividade discursiva e como sujeitos 

constituídos na e pela linguagem somos agentes de políticas, sejam elas da ordem dominante 

ou não dominante. Ao construir nossos discursos, fazemos escolhas que são políticas e marcam 

explícita ou implicitamente as ações escolhidas por e pela linguagem.

A epistemologia proposta se justifica e explica a escolha porque, como apresentado, o 

campo de discussão é amplo e determinado por situações específicas. O traçado histórico das 

políticas linguísticas foi construído em diálogo com Ricento (2000) quando o autor apresenta 

os movimentos políticos em três momentos. Assim, apresento minha interpretação desse diá

logo no quadro abaixo:

19 To assume that ideologies (for example, standard language ideology) are always re-pressive or liberatory is also 
a mistake. A particular language policy may serve different political interests simultaneously. Further, as formal 
language policies are essentially political documents (Ricento 1999), they have been forged with compromise, 
based on a series of assumptions and expected likely outcomes, reflecting at least to some degree political exigen
cies that are likely to change over time. Ideologies’ inform and shape political decisions, but formal planned lan
guage policies do not always— or even often — achieve their objectives, be they liberatory or oppressive.
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QUADRO 2 - FASES DAS POLÍTICAS LINGUÍSTICAS

1a FASE 
Ações e estudos em PL

2a FASE 
Configuração sociolinguística 

mais ampla

3a FASE 
Configurações Multilín- 

gues
Descolonização e planeja
mento linguístico

Idioma Nacional -  uma língua 
-  uma nação (proposta de mo
dernização na construção da 
nação)

Desenvolver gramáticas, siste
mas de escrita e dicionários in
dígenas

Intervenções provindas da bu
rocracia estatal

Diversidade linguística -  obs
táculo para o desenvolvimento 
nacional.

Estudos sobre os efeitos sociais, 
econômicos e políticos do contato 
de línguas, desde que não domi
nantes.

Papel das línguas e da cultura

Imperialismo (manutenção das 
línguas hegemônicas)

Manutenção, revitalização de lín
guas ameaçadas

Globalização e capita
lismo -  arena de conflitos 
com o imperialismo lin
guístico

Língua como mercadoria

Lucro com a língua e cul
tura -  ação dos sujeitos 
como agentes de políticas

Ativismo linguístico

Fonte: A autora (2020) baseada nos estudos de Ricento (2000)

Para investigar as políticas linguísticas, faz-se necessária uma abordagem crítica acerca 

dos usos linguísticos de maneira situada porque as práticas linguísticas, quando vistas sócio 

historicamente situadas, tendem a nos levar a uma compreensão mais clara sobre os interesses 

e as ideologias que reconfiguram as políticas linguísticas e vice-versa.

A reflexão sobre a dimensão política da língua me leva a questionar as políticas linguís

ticas e ideologias das provas do ENADE, isto é, elas estão mais orientadas pelas críticas às 

políticas linguísticas desenvolvidas na segunda ou para as críticas realizadas na terceira fase.

Lagares (2018) ao citar Del Valle (2015), orientados pela terceira fase dos estudos de 

PL, afirma que é preciso perguntar pelos agentes que intervêm sobre as formas linguísticas e 

suas relações com o poder político, ou pelo modo como é construído e difundido o saber meta- 

linguístico.

Afinal, os mecanismos linguísticos são um modo de não impor um comportamento lin

guístico, mas de levar a compreender como uma escolha individual: "[o]s mecanismos, então, 

são instrumentos de gestão da política linguística, mas eles também são formas depolicy ma

king em termos de percepção, escolha e uso efetivo [de uma língua]" (SHOHAMY, 2006, p.
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55). A pesquisadora, entretanto, evidencia que os exames, embora façam parte de políticas edu

cacionais, precisam ser analisados separadamente. Porque devido ao seu impacto, “nos últimos 

anos, as provas têm sido vistas não apenas como ferramentas pedagógicas, mas principalmente 

como instrumentos sociais e políticos que têm forte impacto na educação e podem determinar 

a ordem social.20” (p. 94)

Haja vista que parto da perspectiva de língua como construção discursiva, logo política, 

Shohamy (2006) destaca que a língua é ideológica porque está associada a um ideal de unidade. 

Sendo assim, as ideologias (ou representações) linguísticas manifestam-se em mecanismos de 

política linguística e podem definir as políticas linguísticas das comunidades, o que leva a con

cordar nas escolhas linguísticas não como neutras, mas sim política e ideologicamente perpas

sadas e contextualizadas.

Além disso, a autora deixa claro que os exames são ferramentas poderosas para mani

pular as línguas. Sendo que há determinação do prestígio e poder das línguas nesses exames; 

perpetuam a ideologia do padrão e correção de línguas, definindo que uma variedade é superior 

em detrimento de outras que não padronizadas e perpetuam o conhecimento dominante, elimi

nando as subjetividades de grupos minoritários.

Ainda que os estudos de Shohamy discorram acerca dos exames de proficiência e no 

caso desta tese, o foco são as avaliações em larga escala, as discussões da pesquisadora orientam 

como esses mecanismos, isto é, exames e avaliações, funcionam como veículos de promoção e 

perpetuação de agendas políticas. Ao passo que os exames de proficiência podem estar dentro 

das avaliações, eles geralmente são elaborados a partir de matrizes de referência e avaliam os 

sujeitos e a capacidade de se comunicarem e terem fluência em determinadas línguas. Já as 

avaliações, de acordo com o site do INEP, servem para traçar estratégias para melhorar a 

qualidade da Educação do País inteiro. Eles são aplicados para avaliar um sistema de en

sino como um todo. Isto é, para medir a evolução do ensino em uma rede.

Tendo em vista o campo de estudo de políticas linguísticas, neste trabalho entendo 

políticas linguísticas como uma prática de poder que opera em diversas esferas da socie

dade. Corroborando a McCarty (2011) e Ricento (2006), essas práticas podem estar rela

cionadas às ações de poder do Estado ou do Governo, das Instituições como também entre 

os falantes. Essas práticas são constituídas por construções ideológicas e, a depender dos

20 in recent years, tests have been viewed not only as a pedagogical tool, but especially as social and political 
instruments that have a strong impact on education and can determine social order.
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contextos a serem analisados, as ideologias podem desencadear diferentes políticas lin

guísticas, assim como estas políticas linguísticas desencadeiam, se orientam por e susten

tam ideologias linguísticas.

Sendo assim, a meu ver, as ideologias linguísticas são produções discursivas sobre 

as línguas que tanto podem estar relacionadas à construção da nação, como à legitimação de 

grupos dominantes, bem como podem estar relacionadas ao enfrentamento dessa construção e 

dessa legitimação.

Como meu objetivo é olhar para as avaliações em larga escala, ou seja, o ENADE, que 

detém suas políticas linguísticas, julgo necessário apresentar um quadro comparativos das po

líticas Linguísticas no Brasil. A trajetória histórica dessas políticas é abordada na seção 2.2, na 

qual retomo historicamente a educação no Brasil para pinçar as políticas linguísticas “in vitro” 

(CALVET, 2007) delineadas no País. Apenas a terceira fase dessas políticas não são traçadas 

historicamente porque ultrapassam o escopo da pesquisa, mas são postuladas a partir de dados 

do IBGE, de pesquisadores como Altenhofen (2013), Maher (2018) e Cavalcanti (2018), além 

da lei n° 10.436, de 24 de abril de 2002 que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais.

2.2 COMPREENDENDO AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS QUE ORIENTAM AS LIN

GUÍSTICAS NO BRASIL

Na seção anterior, busquei fazer um traçado histórico das políticas linguísticas em ter

mos gerais. Porém, como meu tema principal são as avaliações do ENADE, julgo ser necessário 

delinear um panorama das políticas educacionais que orientam as políticas de línguas no Brasil. 

Para a demarcação dessa seção, o referencial foi baseado em Ferreira Jr (2010), Soares (2002), 

Castilho (1963), Azevedo (1963), Aranha (1996), Romanelli (1986) e Teixeira (1962).

QUADRO 3 - FASES DAS POLÍTICAS LINGUÍSTICAS NO BRASIL

1a FASE 2a FASE 3a FASE

Línguas Gerais, (Nhengatu, lín
guas indígenas de tronco Tupi- 
Guarani), Latim, Língua portu
guesa

Conviviam de modo a estabelecer 
o contato entre os nativos e os

Línguas de imigração 

Ensino de gramática Nacional.

Vargas decreta a lei que limita 
o uso de línguas imigrantes,

Reconhecimento de 274 
línguas indígenas; 305 
grupos étnicos (IBGE, 
2010)

Reconhecimentos das 
línguas de migração.
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brancos e para a catequização dos 
índios.

Com a expulsão da Companhia 
de Jesus, Pombal decreta que o 
uso da Língua portuguesa em 
todo o território Nacional. (Dire
tório dos índios)

proíbe que se alfabetize em ou
tra língua que não apenas a Lín
gua portuguesa.

País monolíngue (manutenção 
da língua única)

Língua portuguesa é a Língua 
Oficial

Manutenção e revitali
zação de línguas amea
çadas.

Cooficialização de lín
guas, ainda que em deci
sões municipais.

Libras -  e as línguas de 
sinais. (ativismo linguís
tico)

Fonte: A autora (2020)

A grosso modo, como destaca Bagno (2020), no Brasil não temos políticas linguísticas 

definidas e as poucas que tivemos foram impositivas e não democráticas. A primeira foi a po

lítica repressora do Diretório dos Índios, quando Pombal decretou o uso da Língua portuguesa 

em todo território nacional, suplantando a língua geral e todas as línguas indígenas. A segunda 

diz respeito à Era Vargas, que decretou o fim das línguas imigrantes, sobretudo o italiano e o 

alemão. O pesquisador faz essa afirmação em contraste com as políticas linguísticas e investi

mentos que em outros países da Europa e da América Latina.

Todavia não se pode deixar de destacar que embora as políticas tenham inicialmente o 

cunho impositivo, atualmente temos a Lei n° 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre 

a Língua Brasileira de Sinais -  Libras, as Leis de cooficialização de línguas indígenas e línguas 

de imigração em alguns estados.

Ainda que não sejam legislações federais, as cooficializações são políticas explícitas e 

tem seu valor. Embora como destaca Bagno (2020), as Leis Estaduais ficam à mercê de mu

danças políticas locais que votam pela retirada dessas leis, por isso são legislações mais frágeis 

na visão do pesquisador. Em relação às políticas linguísticas para a língua portuguesa, optei por 

desenhar os caminhos e políticas, especialmente as educacionais, que marcaram a trajetória da 

educação brasileira, partindo do Brasil Colônia até as avaliações instituídas pelo governo para 

educação. Creio que esse panorama pode expor as políticas linguísticas implícitas, ou seja, as 

ações que interferem na dinâmica linguística de uma língua, mas não é nominada como política 

linguística porque não há uma legislação explícita sobre ela. Entretanto, as políticas que norte

aram tais ações, em certa medida, definiram os usos e ensino de língua.

No Brasil, a instituição escolar surge em 1849, quando o padre Manuel da Nóbrega e a 

Companhia de Jesus organizaram as casas de Be-a-bá, em Salvador, na Bahia. Entretanto, ape

sar de a escola fazer parte da história do país desde o Brasil Colônia, a educação brasileira 

sempre foi destinada a poucos.
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As casas de be-a-bá serviam para catequizar as crianças ameríndias por meio dos cate

cismos bilíngues em Tupi-Português. Mais tarde, as escolas da Companhia de Jesus serviram 

para educar os filhos dos proprietários de terras e negros escravizados.

Contudo, a hegemonia da Companhia de Jesus teve fim em 1759, quando aconteceram 

as reformas pombalinas, as quais instituíram as aulas régias de língua portuguesa, do latim e do 

grego, além de retórica e filosofia, proibindo o uso da língua geral e todas as línguas indígenas. 

Vale destacar que os padres da companhia exerceram o controle da educação no Brasil durante 

210 anos, por isso a história da educação está entrelaçada com a educação europeia via igreja.

Ferreira Jr (2010, p. 19), em contraste, afirma que “os traços da nossa sociedade são 

alicerçados na escravidão, latifúndio e na monocultura e, devido a essa sociedade, poucos avan

ços ocorriam na educação, já que ela era praticamente inexistente”.

A catequização da Companhia de Jesus começou com os adultos, porém, devido à re

sistência dos ameríndios em relação à cultura, os padres se voltaram para os curumins. Eviden

cia-se a ideologia que as crianças eram neutras e não contaminadas com os elementos culturais 

do seu povo, assim seria mais fácil que incorporassem a cultura da civilização em detrimento 

da barbárie indígena.

O primeiro passo foi gramaticar a língua em um catecismo bilíngue em português e tupi, 

entendida nesta tese como a primeira política linguística no país, ainda que implícita já que 

alterava os usos da língua indígena e determinava o ensino de língua na escola.

Assim sendo, os catecismos jesuíticos do século XVI se constituíram num instrumento 
de duplo significado: de um lado, possibilitavam o aprendizado das primeiras Letras 
tanto no português quanto no tupi, isto é, transformaram-se em “cartilhas” que eram 
utilizadas como material didático do processo pedagógico desenvolvido no âmbito 
das casas de bê-á-bá, embriões dos futuros colégios da Companhia de Jesus e, do ou
tro, veiculavam a concepção de mundo da chamada “civilização ocidental cristã” por 
meio da violência simbólica contra os elementos estruturais da cultura ameríndia. 
(FERREIRA JR, 2010, p. 21)

Além da língua geral gramaticizada pelos padres, também havia o nheengatu, que quer 

dizer “língua boa”. Convém ressaltar que o nheengatu era também uma língua geral -  a língua 

geral da Amazônia, assim como havia a língua geral paulista. A língua nheengatu foi levada 

durante a conquista portuguesa da Amazônia a regiões onde não era nativa. Ainda hoje o nhe

engatu é língua cooficial de São Gabriel da Cacheira. Ela foi também a língua geral da catequese 

do norte e nordeste do Brasil.
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Para manter as casas de be-a-bá, a Companhia solicitou uma fração da dízima e a cessão 

de terras e gados à coroa para garantir o consumo dos meninos. Política essa que foi orquestrada 

por Padre Manoel da Nóbrega, a qual tinha como premissa a evangelização do Brasil.

Assim, nasceram as fazendas de gado, cana-de-açúcar e negros desafricanizados, isto 

é, escravizados nascidos nas fazendas de propriedade da Ordem Religiosa e ligadas à Compa

nhia de Jesus. Essas atividades financiaram os colégios jesuítas a partir da metade do século 

XVI. (FERREIRA JR, 2010).

[...], os padres da Companhia de Jesus foram obrigados, por imposição da realidade 
socioeconômica colonial, a incorporar à estrutura do colégio o nível de ensino ele
mentar (escolas de bê-á-bá), cuja didática estava assentada no ensino mnemônico e 
contava com auxílio de recursos lúdicos, que misturavam elementos culturais amerín
dios e europeus, como a música e o teatro. (FERREIRA JR, 2010, p. 25)

O método de ensino jesuítico - o Ratio Studiorium - era por meio da exposição de regras 

concisas, num ensino mnemônico. O método foi elaborado no final do século XVI, centrado 

nos princípios herdados da Universidade Medieval, era utilizado em todas as regiões do Novo 

Mundo em fase de ocupação. Um método de ensino que garante a padronização, a formação 

uniforme de todos os que viessem a frequentar os colégios da Companhia de Jesus em qualquer 

lugar do mundo. Compreende-se então que foi o primeiro material didático, na época entendido 

como um manual prático e sistematizado, já que apresentava ao professor a metodologia de 

ensino a ser utilizada em suas aulas.

Mariani (2003) e Severo (2018) elucidam que nesse contexto complexo de catequização 

e colonização do novo território, as políticas linguísticas jesuíticas, conforme Severo (2018) 

nomeia, estavam numa arena conflito. De um lado, a Igreja objetivava catequizar o maior nú

mero de não cristãos e para que houvesse a compreensão nessa relação socio-discursiva, a com

panhia de Jesus não se furtava a utilizar a língua geral que mediava o processo de comunicação 

entre os missionários e os gentis. No entanto, A igreja tem um acordo com a coroa para a ex

pansão das terras da metrópole, que tem a língua portuguesa como língua nacional gramatizada 

e escrita, a qual por sua vez representa a civilização.

Nesse cenário sociolinguístico em que residem línguas indígenas, língua geral e língua 

portuguesa, se a igreja alfabetizar em língua geral, já há o apagamento das demais línguas in

dígenas, mas também ocorre o silenciamento da língua portuguesa. Dessa forma, é preciso ha

ver um consenso para atender tanto a realeza quanto a igreja num projeto político-linguístico. 

“Legitimam-se, em uma concepção linguística, uma teoria religiosa e uma outra de natureza 

político-jurídica, ambas servindo como justificativa para expansão das terras da metrópole.” 

(MARIANI, 2003, p. 75)
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Mariani (2003, p. 75) destaca que a heterogeneidade linguística, em que os sentidos 

precisam ser construídos “são determinados em situações enunciativas singulares, situações 

histórica e paulatinamente engendradas que vão dando lugar ao surgimento de uma língua e de 

sujeitos nacionais”. A pesquisadora conclui que a ideologia de uma língua está aglutinada numa 

junção linguístico jurídica em que a língua portuguesa é uma instituição nacional. Dessa forma, 

em um cenário linguístico complexo, a língua portuguesa passa a ser ensinada com base no 

latim.

1.Controle disciplinar rígido das normas pedagógicas estabelecidas; 2. Repetição (lei
tura por meio da memorização/aprendizagem mnemónica); 3.Disputas (emulação en
tre os grupos de alunos da mesma turma tendo como conteúdo as obras lidas, ou seja, 
exercícios coletivos de fixação dos conhecimentos por meio de perguntas e respostas); 
4.Composição (redação de textos tendo como referência os temas de estudo); 5. Inter
rogações (questões formuladas sobre as obras clássicas latinas estudadas); 6. Decla- 
mação (exposição oral dos conhecimentos aprendidos por meio da retórica); 7. Prática 
sistemática de exercícios espirituais. (FERREIRA JR, 2010, p.29)

Com essa perspectiva de ensino, com controle disciplinar rígido, os colégios jesuítas 

eram considerados os melhores do mundo, porém eram fortes na formação humanística e inte

lectual e fraco nas ciências naturais. Enquanto as escolas das primeiras letras nasceram desti

nadas a catequizar os indígenas, os colégios eram para ensinar os filhos dos proprietários de 

terras. Os escravizados, indígenas adultos, mestiços e brancos pobres ficavam de fora da escola 

porque eram destinados ao trabalho braçal.

Em 1700, o reino de Portugal passava por uma crise econômica e a política do padroado 

existente entre o estado e a igreja permitiu à igreja poder paralelo ao governo português, tanto 

do ponto de vista econômico quanto político. Durante os 210 anos de atuação da Companhia de 

Jesus no Brasil, o poder político e econômico dos padres era maior que do próprio rei.

Nesse contexto político, Marquês de Pombal, então primeiro ministro da coroa, perce

beu o atraso lusitano em relação à transformação econômica da Europa Ocidental e promoveu 

mudanças dos aparelhos estatais que administravam o império português pelo mundo. Diante 

disso, Pombal assinou o tratado de Madrid, ampliando as fronteiras do norte e do sul, acusou 

os jesuítas de conspiração devido ao poderio econômico, expulsou-os de Portugal e seus domí

nios em 1759.

[... ] o Marquês de Pombal expulsou a Companhia de Jesus (1759) dos domínios por
tugueses e, em seguida, promoveu uma reforma educacional que extinguiu o sistema 
de ensino jesuítico, pois, para ele, o atraso lusitano em relação à modernidade gerada 
pelo mundo burguês era causado pela ação jesuítica na gestão dos negócios do Estado 
português. (FERREIRA JR, 2010, p. 30)
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A partir da expulsão, as missões passaram a ser controladas por funcionários do governo. 

As capelas foram transformadas em paróquias e os vigários que as assumiram eram nomeados 

pelo rei. Os indígenas tiveram que deixar de usar seus nomes originais, passando a ter nomes 

portugueses. Os caciques foram nomeados capitães e juízes e as lideranças passaram a ser ve

readores municipais. A política repressiva determinou que todos os indígenas, a partir daquele 

momento, eram cidadãos portugueses. Não é necessário explicitar o grande prejuízo dessa po

lítica para as comunidades indígenas. A educação, que antes era exclusividade dos jesuítas, 

sofreu um grande recuo porque não havia professores o suficiente para atender o público.

Talvez uma das mudanças mais agressivas foi em relação ao idioma. O Marquês de 

Pombal tornou obrigatório o uso da língua portuguesa no Brasil, por meio de reformas no ensino 

de Portugal e suas colônias. O português foi incluído no currículo nacional e o uso de outras 

línguas totalmente proibido, especialmente a língua geral de base tupi, falada tanto por indíge

nas quanto pelos colonizadores e seus filhos.

Essa política impositiva de Pombal dialoga com a domínio de terras e da nação, intro

duzindo uma nova língua impõe a desculturalização dos povos nativos. Processo esse que defi

nia tal imposição como civilização do Bárbaro.

Sempre foi máxima inalteravelmente praticada em todas as nações que praticaram 
novos domínios introduzir logo nos povos conquistados o seu próprio idioma, por 
ser indispensável, que este é um meio dos mais eficazes para desterrar dos povos 
rústicos a barbaridade dos seus antigos costumes e ter mostrado a experiência que, 
ao mesmo passo se introduz neles o uso da língua do Príncipe, que os conquistou, 
se lhes radica também o afeto, a veneração e a obediência ao mesmo Príncipe. Obser
vando, pois, todas as nações polidas do Mundo este prudente e sólido sistema, nesta 
conquista se praticou pelo contrário, que só cuidavam os primeiros conquistadores 
estabelecer nela o uso da língua, que chamamos geral, invenção verdadeiramente 
abominável e diabólica, para que privados os índios de todos aqueles meios que 
os podiam civilizar, permanecessem na rústica e bárbara sujeição, em que até 
agora se conservam. Para desterrar esse perniciosíssimo abuso será um dos primeiros 
cuidados dos Diretores estabelecer nas suas respectivas povoações o uso da língua 
portuguesa, não consentindo por modo algum que os meninos e meninas, que 
pertencerem às escolas, e todos aqueles índios, que forem capazes de instrução nesta 
matéria, usem da língua própria das suas nações ou da chamada geral, mas unicamente 
da Portuguesa, na forma que S.M tem recomendado em repetidas ordens, que até agora 
não se observam, com total ruína espiritual e temporal do Estado (CUNHA, 1985, p. 
80 -  grifos meus).

A exposição do pesquisador acima evidencia que o edito de Pombal despreza os indí

genas e sua cultura, escraviza e apaga a língua do outro, critica a educação jesuíta e afirma que 

a repressão é o caminho mais eficaz para dominação e expropriação dos costumes dos povos. 

Entretanto, as reformas na educação, impostas pelo Marquês não diferiram da Companhia de 

Jesus no que tange ao literário e verbalista, porém apresentava fragmentação. As aulas régias
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que substituíram os colégios no ensino secundário mantiveram o ensino da gramática latina, 

grega e teórica.

Institucionaliza-se, na colônia, A língua portuguesa com SUA memória de filiação ao 
latim. O Diretório busca colocar em silêncio a língua geral e seus falantes, caracteri
zando-a como uma “invenção diabólica”. Não se fala em um português-brasileiro. Ele 
ou não existe aos olhos da metrópole, ou, se existe, precisa ser corrigido, melhorado, 
reformatado de acordo com os moldes gramaticais portugueses. Aos olhos da metró
pole precisa ser a continuidade da imaginária homogeneidade que confere o caráter 
nacional a Portugal. Mas os processos históricos, como se sabe, são continuidade e 
mudança sempre. (MARIANI, 2003, p.78)

As mudanças preconizadas por Pombal eram desarticuladas e precisavam de unidade, o 

literário e verbalista da companhia de Jesus foi comprometido pelas ações de Pombal e causa

ram a falta de recursos para a educação, vinte anos após a expulsão, em toda a Bahia não havia 

mais que dois professores. Várias escolas foram fechadas e as bibliotecas dos conventos foram 

abandonadas ou destruídas. As aulas régias só passaram a ser ministradas depois de 1722, 

quando a coroa portuguesa instituiu o subsídio literário. Ademais, os projetos de Pombal esta

vam em concordância com a evolução do mundo urbano burguês, porque ele queria manter os 

marcos de um império colonial, o que resultou na estagnação e demora para a implantação de 

universidades no país.

Outro fato a ser considerado, além da falta de professores, aqueles que estavam aptos a 

ensinar foram educados na Companhia de Jesus. Fato que reitera a ausência de mudanças e 

mostra que as reformas se constituíram em descontinuidade sem ruptura, ou seja, promover 

mudanças sem abolir as velhas estruturas.

Ao passo que os países europeus avançavam e se transformavam em sociedades urbanas 

industriais, o império lusitano permanecia na área econômica subsidiária dos centros mais di

nâmicos. Sendo assim, nesse contexto econômico no Brasil colonial, a escola pública para todos 

era desnecessária. “Nesse contexto, a educação escolarizada era destinada a uma pequena elite 

agrária e escravocrata que estava desassociada do mundo do trabalho, e para ela cabia apenas a 

instrução como mecanismo de ilustração e manutenção do poder político”. (ROMANELLI, 

1986, p. 35)

Portanto, nessa sociedade agrária e escravocrata, fica evidente uma organização tecno

logicamente atrasada e com uma parcela significativa da população excluída de qualquer tipo 

de instrução escolar, ou seja, as classes trabalhadoras e os marginalizados da produção. Sendo 

assim, a educação foi concebida para distribuir privilégios sociais a poucos.

Essa estrutura societária estabeleceu uma dicotomia inconciliável para o liberalismo. De 

um lado, educação para a política; do outro, a instrução para o trabalho. No entanto, esta não se
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aplicava às relações escravagistas, já que não existia instrução para o trabalho e sim o adestra

mento diário submetido ao uso de violência. Já aqueles eleitos para o processo de educação 

clássica, formavam-se em direito e medicina, constituindo uma aristocracia agrária portadora 

do título de doutor. Os quais não exerciam a profissão, mas se utilizavam da formação para 

ocupar cargos públicos.

Na segunda metade do século XVII, uma outra camada social emergia lenta e gradual

mente. Ela era composta por proprietários rurais e urbanos, artesãos e funcionários da burocra

cia estatal. Ou seja, uma classe intermediária entre os escravizados e a elite. Essa classe inter

mediária percebia a educação como mecanismo de ascensão social e desejava alcançar o título 

de doutor desfrutado pela elite.

A distinção pela educação levava à condição de membro da classe dominante, isto é, 
o título de bacharel possibilitava, depois de alguns anos no exercício da profissão li
beral, amealhar o capital necessário para se comprar uma fazenda, exercer o poder 
político e, enfim, ser considerado um membro das elites agrárias que desfrutavam do 
ócio proporcionado pelo trabalho escravo. (FERREIRA JR, 2010, p. 36)

A nova classe vislumbrava a formação para ter direito ao capital e adentrar a classe 

dominante. Todavia, os privilégios dessa classe definiam quem eram os escolhidos que deti

nham mérito para estudar.

Sendo assim, mesmo após a independência, em 1822, o Brasil continuou com a econo

mia agrária21, permanecendo como um país periférico, dependente dos centros metropolitanos 

europeus. As duas faculdades, uma em Recife e outra em São Paulo, serviam para formar o 

quadro de governantes do país nos cursos de direito, não sendo mais necessário ser em Coimbra.

No que se refere às políticas educacionais após 1822, em 1824 foi outorgada a 1a cons

tituição. Porém, em relação à educação houve apenas dois parcos incisos no artigo 179.

[ . ]
XXXII -  A instrução primária é gratuita a todos os cidadãos.
XXXIII -  Colégio e universidades onde serão ensinados os elementos das 
Ciências, Belas-Artes e Letras (BRASIL, 2001a, p. 103).

Ferreira Jr (2010) explica que após 10 anos da instituição do ato adicional22, na consti

tuição ficou definido que a responsabilidade no tocante à administração e financiamento, tanto

21 Aqui é possível fazer referência a um capitalismo tardio como Heller (2016) já destacou, no entanto, nesse 
momento havia a transição descontínua sem ruptura do modelo agrário para o urbano-industrial, passam a perceber 
a necessidade e as vantagens de um país mais urbano e industrializado para que pudesse crescer, no entanto, esse 
capitalismo tardio manteve a característica da educação no Brasil: elitista e excludente.
22Introduziu modificações na constituição do império no tocante à questão educacional (FERRERIRA JR, 2010, 
p.39)
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do ensino primário como na educação superior, passava para as assembleias legislativas, já a 

organização ficava a cargo do poder monárquico.

Art. 10. Compete às Assembleias legislar:
[ . ]
§ 2o Sobre a instrução pública e estabelecimentos próprios a promovê-la, não com
preendendo as faculdades de Medicina, os Cursos Jurídicos, Academias atualmente 
existentes e outros quaisquer estabelecimentos de instrução que para o futuro forem 
criados por lei geral (BRASIL, 2001a, p. 108).

Desse modo, o governo definiu que as províncias deveriam financiar e criar escolas 

primárias e gratuitas para todos os cidadãos. Todavia, convém destacar que a maioria das pro

víncias não era produtora de ouro, café ou cana-de-açúcar, eles viviam da agricultura de sub

sistência. Em vista disso, as poucas escolas criadas foram para atender os filhos da aristocracia 

e as camadas intermediárias da sociedade ligadas à burocracia do estado. Os demais, sobretudo 

os escravizados, ficaram excluídos. Além disso, “o poder central ditava a política educacional 

do ponto de vista pedagógico, mas se desobrigava do financiamento”. (ROMANELLI, 1986, p. 

40)

É pertinente lembrar que com a vinda da família real para o Rio de Janeiro, foi criada a 

imprensa no Brasil, o que serviu para difundir a Língua portuguesa. Em 1826, iniciou-se uma 

discussão no parlamento brasileiro sobre a questão da língua nacional do Brasil.

Em 1827, começam a ocorrer intensas discussões sobre o que deveria ser objeto de en

sino de língua. Uns achavam que a escola deveria ensinar a ler e escrever utilizando a gramática 

da língua nacional. Nesse contexto, a língua portuguesa tornou-se a língua da nação brasileira. 

Isso porque a determinante de ensino era o Ratio Studiorum da Companhia de Jesus, que não 

permitia o ensino do vernáculo. As crianças eram alfabetizadas em língua portuguesa e, em 

seguida, passavam a aprender em Latim. Nos cursos superiores se ensinava a gramática latina 

e a retórica.

QUADRO 4 - CURRÍCULOS DAS ESCOLAS DA CORTE

CORTE
(1827)

RIO DE JANEIRO 
(1837)

MATO GROSSO 
(1837)

PARANÁ
(1846)

Os professores ensinarão a 
ler e escrever, as quatro ope
rações de aritmética, práticas 
de quadrado, decimais e pro
porções, as noções mais ge
rais de geometria prática, A 
GRAMÁTICA DA LÍN
GUA NACIONAL, e os

As Escolas Públicas de Ins
trução Primária compreen
dem as três classes de en
sino: 1a leitura e escrita, as 
quatro operações de aritmé
tica sobre números inteiros, 
frações ordinárias, deci-

A instrução primária 
consta de dois graus: no 
primeiro se ensina a ler 
e a escrever, a prática 
das quatro operações e 
princípios religiosos e, 
no segundo, a ler e es
crever, Aritmética até

A instrução primária 
compreende a leitura 
e a escrita, a prática 
e a teoria de Aritmé
tica até proporções, 
inclusive as noções 
mais gerais de geo
metria prática, A
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princípios da moral cristã e 
da doutrina da religião Cató
lica, Apostólica e Romana, 
proporcionados à compreen
são dos meninos, preferindo 
para as leituras a constitui
ção do Império e a História 
do Brasil

mais e proporções, princí
pios da Moral Cristã e a Re
ligião do Estado, A GRA
MÁTICA DA LÍNGUA 
NACIONAL. 2° Noções 
gerais de geometria teórica 
e prática. 3° Elementos da 
geografia

proporções, A GRA
MÁTICA DA LÍNGUA 
NACIONAL, noções 
gerais dos deveres reli
giosos e morais.

GRAMÁTICA DA 
LÍNGUA NACIO
NAL, princípios da 
Moral Cristã e a 
doutrina da Religião 
do Estado.

Fonte: Castanha (2007)

Como destacado no quadro, para além de outros aspectos, já que o foco desta tese recai 

sobre a língua portuguesa, por conseguinte o ensino de línguas, é possível observar que o ensino 

da gramática da língua nacional se constitui como uma política linguística. Na esteira política 

da época, fica evidente que saber gramática é sinônimo de bem falar e bem ler, o que garante a 

boa retórica para exercer os cargos públicos. Porém, essa ideologia de saber gramática para bem 

falar e bem ler perdurou por muitos anos no ensino23.

Em primeiro lugar, os poucos que se escolarizavam (século XVI ao XVIII) pertenciam 
a camadas privilegiadas, cujo interesse e objetivo era seguir o modelo educacional da 
época, que se fundava na aprendizagem do latim e através do latim, fugindo à tradição 
dos sistemas pedagógicos de então atribuir às línguas nacionais estatuto de disciplina 
curricular; em segundo lugar, o português não era a língua dominante no intercâmbio 
social, não havendo, por isso, motivação para instituí-lo em disciplina curricular; e em 
terceiro lugar [...], o português ainda não se constituíra em área de conhecimento em 
condições de gerar uma disciplina curricular. (SOARES, 2002, pp. 158-159)

Como a autora pontua, o português não se constituía em área de conhecimento que pu

desse ter status de disciplina curricular. Somente em 1871 que cargo de professor de português 

surgiu por meio de decreto imperial. O perfil desse docente -  que lecionava as disciplinas e 

Retórica e Gramática -  era o de um intelectual integrante das elites da época, uma vez que não 

havia cursos de formação para professores.

Outro aspecto educacional que merece destaque é o método de ensino mútuo utilizado 

na escola das primeiras letras. Esse método possibilitava um processo massivo de educação de 

crianças, já que era pautado na simplicidade, brevidade e custos baixos. “Em decorrência da 

racionalidade técnica inerente ao método pedagógico lancasteriano, as ex-elites agrárias colo

niais pretendiam agora legitimar a dominação política dos novos Estados independentes, nota

damente republicanos, por meio da massificação da educação”. (FERREIRA JR, 2010, p. 44)

23 MOURA NEVES, Maria Helena. Que gramática estudar na escola? Norma e uso da Língua portuguesa. 2a Ed. 
São Paulo: Contexto, 2004. A obra da respectiva pesquisadora explica que durante muito tempo o ensino de gra
mática era determinante para o bem falar e o bem escrever.
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O método consistia no uso de alunos mais avançados, chamados de monitores, para 

ensinar os colegas. Eles eram responsáveis por uma parcela da estrutura organizacional da es

cola e TRANSMISSÃO dos conhecimentos curriculares. Eram subordinados aos professores e 

os únicos que podiam se comunicar com o mestre, como uma estrutura em pirâmide.

PROFESSORES

MONITORES

ALUNOS

Assim, em sala de aula poderia ter 500 alunos assistidos por 50 monitores, já que cada 

monitor atendia 10 alunos. Por isso, a organização das salas se assemelhava à disciplina mili

tar,

Porém, o método não alcançou o objetivo de massificar a educação. Com o fracasso dos 

objetivos de ensinar a muitos em pouco tempo, conclui-se que durante o império houve a 

negação da educação para o povo. O ensino secundário ficava a cargo do Colégio D. Pedro II 

-  a única escola que conferia o diploma de bacharel em ensino médio. Diploma este exigido 

para ingressar nos cursos superiores de direito e medicina, portanto, frequentado apenas pela 

elite agrária brasileira.

Nesse contexto, de 1822 a 1889, no Brasil império, a educação das elites e políticas se 

processava da seguinte forma: escola primária, bacharelado secundário, realizado no Colégio 

D. Pedro II ou por meio dos exames parcelados e os cursos superiores de Direito ou Medicina.

No período Brasil-República, que vai de 1889 a 1945, não houve mudança na tradicional 

escola de elite, reiterando o esgarçamento do tecido social sem um sistema educacional para 

todos. A partir de 1930, iniciou-se o processo de mudança da sociedade agrícola para a urbana- 

industrial, as disputas educacionais ficaram com:

[... ] a disputa ideológica entre a Igreja Católica e os intelectuais da Escola Nova em 
relação à educação laica e a obrigação do Estado em oferecer e manter escolas públi
cas; as reformas educacionais implementadas por Francisco Campos durante o Go
verno Provisório de Getúlio Vargas (1883-1954), correspondente ao período de 1930 
a 1934; a manutenção elitista da educação secundária de caráter introdutório (prope
dêutico) aos cursos superiores de Direito, Medicina e Engenharia; e o Manifesto dos 
Pioneiros da Escola Nova (1932). (ROMANELLI, 1986, p.69)

É notável como a educação e a igreja estavam interligadas e disputando a posição de 

poder para definir a ideologia dominante. Com o assalariamento dos trabalhadores e a imigra

ção europeia, a ordem republicana criou duas escolas típicas no início do século XX: o grupo
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escolar e escola normal. O método pedagógico era denominado intuitivo, ou seja, partia da 

observação direta para racionar sobre o próprio objeto. Todavia, Ferreira Jr (2010) destaca que 

prevaleceu o velho método de memorização, mantendo o elitismo mnemónico e verbalista.

Os colonos estrangeiros passaram a reivindicar escolas para os filhos. Convém enfatizar 

que a relação do português com as línguas dos imigrantes, mais uma vez não foi de igualdade. 

O período de maior imigração no país foi o do ciclo do café, durante o qual os imigrantes vi

nham geralmente para trabalhar na lavoura. Eles se mantinham em comunidades e suas línguas 

maternas ali prevaleciam. Essas comunidades evoluíam para vilas e/ou cidades, onde se falava 

a língua ou dialeto trazidos por eles.

No primeiro momento, o Estado não interveio. Contudo, no começo do século XX, 

muitos imigrantes já moravam em cidades e tiveram grande participação em movimentos anar

quistas e socialistas. Isso fez com que o governo sancionasse uma lei que tornava possível a 

expulsão de estrangeiros do país, em 1921.

Um pouco mais tarde, Getúlio Vargas cria uma série de medidas nas quais objetivou 

limitar o uso de línguas estrangeiras no Brasil. Um exemplo dessas medidas foi a proibição de 

alfabetizar em qualquer outra língua que não fosse o português. Essa proibição objetivava que 

as comunidades de imigrantes que falavam suas línguas maternas ou dialetos, passassem pri

meiramente a ser bilíngues e depois deixassem de lado a língua trazida pela primeira geração 

de imigrantes. No entanto, de acordo com os trabalhos de Margotti (2004) sobre comunidades 

italianas no Rio Grande do Sul, Fritzen (2008) sobre os migrantes alemães em Blumenau, Ja- 

cumasso, (2009) acerca de comunidades ucranianas em Irati, entre muitos outros que discutem 

acerca das práticas linguísticas nas comunidades migrantes, é possível observar que a comuni

dade de migrantes no Brasil assumiram a brasilidade, mas não negam sua diversidade. Tanto 

que os estudos mostram que em várias comunidades de migrantes ainda hoje há práticas bi/mul- 

tilingues.

Para tanto, os estados precisavam implementar políticas educacionais para ampliar a 

universalização da escola pública. As reformas educacionais foram

Movidas por um ideário político liberal, que elegera a educação como um dos grandes 
problemas nacionais a serem resolvidos, as reformas foram envolvidas numa atmos
fera ideológica definida por Jorge Nagle (2001, p. 131) de “entusiasmo e otimismo 
pela educação”. Portanto, os reformadores de tendência liberal eram inspirados pela 
crença de que a educação, pela multiplicação da escolaridade que incorporasse gran
des camadas populares, poderia transformar-se no motor do “progresso nacional”. 
(FERREIRA JR, 2010, p.60)

Com a revolução de 1930, que pôs fim ao sistema “café-com-leite”, o governo provisó

rio de Getúlio Vargas precisou adotar medidas educacionais para tentar resolver o abandono a
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que a escolaridade das classes populares havia sido relegada. Com dois terços da população 

analfabeta, Vargas adota as seguintes medidas:1) criou o Ministério da Educação (e Saúde Pú

blica), cujo primeiro titular foi Francisco Campos; 2) decretou o fim da laicidade nas escolas 

públicas primárias, secundárias e normais; e 3) implementou a primeira reforma educacional 

de caráter nacional. (ROMANELLI, 1986)

No que tange à primeira e a terceira medidas, a criação do Ministério da Educação re

presentava a intervenção do governo que objetivava transformar a questão educacional numa 

política de âmbito nacional. Sendo assim, o Estado, por meio do ministro da educação passava 

a ditar a política educacional. As reformas da educação no governo Vargas ficaram conhecidas 

como a Reforma Francisco Campos.

QUADRO 5 - REFORMAS DO GOVERNO VARGAS

Decreto n° 19.850 -  
11/04/1931

Criava o Conselho Nacional de Educação

Decreto n° 19.851 - 
11/04/1931

Dispunha sobre a organização do ensino superior no Brasil e 
adotava o regime universitário24

Decreto n° 19.852 - 
11/04/1931

Dispunha sobre a organização da Universidade do Rio de janeiro

Decreto n° 19.890 - 
18/04/1931

Dispunha sobre a organização do ensino secundário

Decreto n° 20.158 - 
30/06/1931

Organizava o ensino comercial, regulamentava a profissão de
contador

Decreto n° 21.241 - 
14/04/1932

Consolidava as disposições sobre a organização do ensino secun
dário

Fonte: Brasil (2010a. e 2010b.)

24 O Decreto de 1931 não estabelece especificamente a respeito do curso de Letras, apenas: “Dispõe que o ensino 
superior no Brasil obedecerá, de preferencia, ao systema universitario, podendo ainda ser ministrado em institutos 
isolados, e que a organização technica e administrativa das universidades é instituida no presente Decreto, re
gendo-se os institutos isolados pelos respectivos regulamentos, observados os dispositivos do seguinte Estatuto 
das Universidades Brasileiras”.(BRASIL, 1931). Foi em 1939 que que no DECRETO-LEI N° 1.190, DE 4 DE 
ABRIL DE 1939_se instituiu sobre os cursos de Letras. No entanto, os cursos eram de bacharelado e tinham 
duração de três anos. No documento consta a seguinte divisão para o Curso de Letras. SECÇÃO VIII- Do curso 
de letras clássicas - Art. 16. O curso de letras clássicas será de três anos e terá a seguinte seriação de disciplinas: 
Primeira série 1. Língua latina.2. Língua grega.3. Língua portuguesa.4. Literatura portuguesa.5. Literatura brasi
leira. Segunda série1. Língua latina.2. Língua grega.3. Língua portuguesa.4. Literatura grega.5. Literatura latina. 
Terceira série1. Língua latina.2. Língua grega.3. Língua portuguesa.4. Literatura grega.5. Literatura latina.6. Fi
lologia românica. SECÇÃO IX - Do curso de letras neolatinas - Art. 17. O curso de letras neolatinas será de 
três anos e terá a seguinte seriação de disciplinas: Primeira série1. Língua latina.2. Língua e literatura francesa.3. 
Língua e literatura italiana.4. Língua espanhola e literatura espanhola e hispano-americana. Segunda série1. Lín
gua latina.2. Língua portuguesa.3. Língua e literatura francesa.4. Língua e literatura italiana.5. Língua espanhola 
e literatura espanhola a e hispano-americana. Terceira série1. Filosofia românica.2. Língua portuguesa.3. Litera
tura portuguesa e brasileira.4. Língua e literatura francesa.5. Língua e literatura italiana.6. Língua espanhola e 
literatura espanhola e hispano-americana. SECÇÃO X - Do curso de letras anglo-germânicas - Art. 18. O curso 
de letras anglo-germânicas será de três anos e terá a seguinte seriação de disciplinas: Primeira série1. Língua 
latina.2. Língua inglesa e literatura inglesa e anglo -americana. 3. Língua e literatura alemã. Segunda série1. Língua 
latina.2. Língua portuguesa.3. Língua inglesa e literatura inglesa e anglo-americana.4. Língua e literatura alemã. 
Terceira série1. Língua portuguesa.2. Língua inglesa e literatura anglo-americana.3. Língua e literatura alemã.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%201.190-1939?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%201.190-1939?OpenDocument
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Quanto à educação primária, não houve alteração. A lógica dos decretos versava abarcar 

todos os níveis de ensino e a novidade foi o ensino profissional. O ensino secundário daria 

acesso aos cursos superiores e, agora, os colégios secundários também certificavam a conclusão 

do ensino médio. A reforma significou uma organização sistemática, mas não democratizava o 

acesso aos cursos superiores.

Assim, em março de 1932, foi publicado o documento intitulado A reconstrução edu
cacional no Brasil, que era endereçado “Ao Povo e ao Governo”. O “Manifesto dos 
Pioneiros da Educação Nova”, como ficou conhecido o libelo educacional redigido 
por Fernando de Azevedo e assinado por outros 25 intelectuais, pode ser considerado 
como um dos mais importantes documentos produzidos pela história da educação bra
sileira no transcorrer do século XX. (FERREIRA JR, 2010, p.71)

O manifesto conclamava pela:

[...] a laicidade, gratuidade, obrigatoriedade e co-educação são outros tantos princípios 
em que assenta a escola unificada e que decorrem tanto da subordinação à finalidade 
biológica da educação de todos os fins particulares e parciais (de classes, grupos ou 
crenças), como do reconhecimento do direito biológico que cada ser humano tem à 
educação. A laicidade, que coloca o ambiente escolar acima de crenças e disputas 
religiosas, alheio a todo o dogmatismo sectário, subtrai o educando, respeitando-lhe a 
integridade da personalidade em formação, à pressão perturbadora da escola quando 
utilizada como instrumento de propaganda de seitas e doutrinas. A gratuidade exten
siva a todas as instituições oficiais de educação é um princípio igualitário que torna a 
educação, em qualquer dos seus graus, acessível não a uma minoria, por privilégio 
econômico, mas a todos os cidadãos que tenham vontade e estejam em condições de 
recebê-la. Aliás, o Estado não pode tornar o ensino obrigatório sem torná-lo gratuito. 
A obrigatoriedade que, por falta de escola, ainda não passou do papel, nem em relação 
ao ensino primário, e se deve estender progressivamente até uma idade conciliável 
com o trabalho produtivo, isto é, até aos 18, é mais necessária ainda “na sociedade 
moderna em que o industrialismo e o desejo de exploração humana sacrificam e vio
lentam a criança e o jovem”, cuja educação é frequentemente impedida ou mutilada 
pela ignorância dos pais ou responsáveis e pelas contingências econômicas (AZE
VEDO et al., 1960, p. 115).

Embora o manifesto seja um grande marco nas políticas educacionais, a escola pública 

e obrigatória continuava sendo um problema social, agora não mais pelo número de escolas, 

mas sim pela qualidade de ensino. Qualidade que está longe de ser suprimida até o século XXI, 

por isso abro um espaço temporal para justificar com Bagno (2013, p. 30) que reitera que os 

problemas de analfabetismo, segregação social, marginalização e baixa qualidade de ensino 

permanecem na formação de professores até a atualidade. O pesquisador afirma:

O quadro absolutamente precário do analfabetismo no conjunto geral da população 
brasileira se reflete também no conjunto menor de nosso professorado. O desprestígio 
que vem acompanhando fielmente a profissão docente nos últimos quatro ou cinco 
décadas -  devido à degradação progressiva e permanente das condições de trabalho e 
aos salários aviltantes -  tem levado a uma redução drástica do contingente de pessoas 
bem formadas, bem letradas e de origem socioeconômica privilegiada (classes médias 
e altas) que querem se dedicar ao ensino básico. Daqueles 25% de brasileiros e brasi
leiras com nível pleno de alfabestismo, quantos hoje estão nas salas de aula de escolas 
públicas?
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Abandonados por essas camadas da sociedade, os cursos superiores voltados para a 
formação de docente são procurados cada vez mais por pessoas originárias de grupos 
sociais em que as práticas letradas (leitura e escrita) são restritas, quando não são 
praticamente nulas.

Os problemas políticos e sociais que nasceram no Brasil-colônia refletem e refratam a 

baixa qualidade de ensino, há falta de políticas educacionais mais efetivas. A ausência de pro

jetos de educação que não sejam apenas promessas de governo e itens de reformas supérfluas, 

que em nada colaboram para a evolução e crescimento do sistema educacional reiteram conti

nuamente a condição social e educacional do país, arrastando século após século a marca do 

elitismo e exclusão de classes minorizadas.

Fechando a lacuna temporal acima, no estado novo, após o golpe de Estado de Vargas, 

o Ministério da Educação passa a ser chefiado por Gustavo Capanema que cria um novo con

junto de reformas educacionais conhecidas como Leis Orgânicas do Ensino25. Contudo, a re

forma Capanema não rompeu com a educação elitista.

A escola primária e a Escola Normal prosperavam, mas como escolas de classe média; 
a escola acadêmica e o ensino superior ficavam ainda mais restritos, destinando-se 
dominantemente a grupos da classe superior alta. Abaixo dessas classes médias e su
periores, dormitava, esquecido, o povo. (TEIXEIRA, 1976, p. 273).

Vale destacar que as leis orgânicas criaram uma dualidade na lógica social. Na medida 

que os alunos dos cursos profissionalizantes eram formados rapidamente para atender o mer

cado, estes alunos não podiam seguir para o ensino propedêutico que dava acesso aos cursos 

superiores. Ou seja, somente a elite permanecia tendo acesso, enquanto os filhos dos trabalha

dores eram formados para a sociedade industrial como mão de obra. Além de que, o Estado 

Novo “na época, transformou a escola em um aparelho de reprodução da ideologia dominante 

no âmbito do governo, pois exigia que o ensino secundário propagasse uma ideologia política 

definida em termos de patriotismo e nacionalismo de caráter fascista. (FERREIRA JR, 2010, 

p79)

As leis e decretos que vão sendo construídos ao longo desse processo histórico servem 

de base para as alterações nos documentos subsequentes, isto mostra a relação vertical de im

posição de normas e diretrizes para a educação. Uma relação unilateral de poder, em que os

25 Decreto-lei n. 4.073, de 30 de janeiro de 1942, que organizou o ensino industrial; Decreto-lei n. 4.048, de 22 de 
janeiro de 1942, que instituiu o SENAI; Decreto-lei n.4.244 de 9 de abril de 1942, que organizou o ensino secun
dário em dois ciclos: o ginasial, com quatro anos, e o colegial, com três anos; Decreto-lei n.6.141, de 28 de de
zembro de 1943, que reformou o ensino comercial. Decreto-lei n. 8.529, de 02 de janeiro de 1946, que organizou 
o ensino primário a nível nacional; Decreto-lei 8.530, de 02 de janeiro de 1946, que organizou o ensino normal; 
Decretos-lei n 8.621 e 8.622, de 10 de janeiro de 1946, que criaram o SENAC; Decreto-lei n. 9.613 de 20 de agosto 
de 1946, que organizou o ensino agrícola. (ROMANELLI, 1986)
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instrumentos de legitimação foram sendo produzidos a partir da ótica do dominador (de cima), 

enredada em discursos de evolução e ampliação de mão de obra capacitada por meio da educa

ção (para baixo). Processo este que culmina nos documentos oficiais que vão reger e orientar a 

educação em todos os níveis no país. Políticas linguísticas implícitas criadas para servir aos 

interesses do mercado, da expansão e do capital.

Como visto até agora, as decisões políticas, articuladas e cheias de melindres, são ar

quitetadas de cima para baixo, enredamentos implícitos para atender aos interesses do governo, 

sem que se ampliasse demais e permitisse o acesso massivo à educação e com qualidade.

Nesse imbricamento de interesses, a partir de 1930 havia maior demanda para a educa

ção porque o número de escolas era inferior às necessidades urbanas e industrializadas. Sendo 

assim, em 1961 é promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB), no período populista 

que vai até 1964, e fica estabelecido duplicar a escolaridade obrigatória para todas as crianças 

de 7 a 14 anos. Entretanto, essa demanda não foi frutífera conforme se preconizava.

[...] essa mesma escola pública, frequentada majoritariamente pelos filhos das classes 
populares, caracterizava-se por ser uma instituição de ensino esvaziada de sua própria 
essência: a educação plasmada pelos conhecimentos clássicos e universais. Isso por
que a escola pública, desde então, vem caracterizando-se pelo vazio de conteúdos, 
pela ineficiência na transmissão dos conhecimentos essenciais à formação dessas cri
anças brasileiras. Basta observarmos os índices auferidos nas próprias avaliações im
plementadas pelos governos. (ROMANELLI, 1986, p. 97)

A LDB de 1961 instituiu o Conselho Federal de Educação, rompeu com a dualidade da 

educação profissional e propedêutico e estabeleceu a elaboração do Plano Nacional da Educa

ção (PNE). Mas, infelizmente, a nova lei não rompia com o elitismo e a exclusão que nasceu 

no período colonial.

A política educacional no período de 1964 a 1985 visava acelerar o processo de moder

nização do capitalismo brasileiro, isto é, “a educação no âmbito do regime militar foi concebida 

como um instrumento a serviço da racionalidade tecnocrática com o objetivo de viabilizar o 

slogan “Brasil, grande potência””. (FERREIRA JR, 2010, p.98)

Dessa forma, conforme destaca Romanelli (1986), as reformas educacionais foram: 1. 

Obrigatoriedade de ensino no 1° grau; 2. o 2° grau era facultativo, deveria formar para atuar 

nas atividades industriais, agricultura e serviço e, 3. na educação superior -  ampliação de vagas, 

sobretudo nas modalidades profissionais, pelo seu caráter social e interesse no processo de de

senvolvimento econômico nacional, ou seja, a produtividade. Além da intensificação da pós- 

graduação para formar docentes para o ensino superior e recursos de alto nível de qualificação 

com vistas a atender os interesses econômicos das empresas públicas e privadas.
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Portanto, a ditadura militar, com as duas reformas (1968 e 1971), subordinou a política 
educacional à lógica econômica de modernização acelerada da sociedade brasileira, a 
tecnoburocracia lançou mão da “teoria do capital humano”, ou seja, impôs o discurso 
unilateral de que o único papel a ser desempenhado pela educação era o de maximizar 
a produtividade do Produto Interno Bruto (PIB), independentemente da distribuição 
da renda nacional. (FERREIRA JR, 2010, p.101)

A instrução/educação era vista como bem de consumo. No entanto, essa política militar 

redundou em fracasso, mantendo altos níveis de analfabetismo e profissionais marginalizados. 

A expansão quantitativa de obrigatoriedade de ensino não foi acompanhada de medidas peda

gógicas que garantissem a qualidade de ensino.
Entre os vários elementos econômicos e sociais que geravam precariedade no ensino 
da escola pública e obrigatória, uma merece destaque: a política de formação e re
muneração dos professores. Oriundos do ensino superior noturno, os professores 
tinham uma formação que carecia tanto dos conhecimentos humanísticos mais 
gerais como daqueles referentes às disciplinas que ministravam. Além disso, es
tavam submetidos a uma brutal política de arrocho salarial. Desse modo, a combina
ção entre formação profissional inadequada e rebaixamento salarial engendrou uma 
categoria social que não gozava de prestígio profissional porque se proletarizou eco
nômica e culturalmente. Para reivindicar condições dignas de vida e de trabalho, os 
professores organizaram-se em associações e faziam greves por reajustes nos salários, 
que eram sistematicamente corroídos pela inflação. A título de exemplo, o Brasil pos
suía, em 1982, 899 mil professores de 1o grau, excluindo a zona rural da Região Norte, 
e a remuneração média mensal, levando em consideração o nível de instrução, era de 
182,58 dólares. Essa conjugação de fatores criou uma categoria docente bem distinta 
daquela que o Brasil teve até 1960, e isso influenciou também na qualidade de ensino 
oferecida nas escolas públicas após 1971 (FERREIRA Jr. & BITTAR, 2006). Assim 
sendo, as crianças oriundas das classes populares passaram, cada vez mais, a ter o 
direito de acesso à escola pública, mas continuavam excluídas do conhecimento clás
sico acumulado historicamente pela humanidade. Este ainda continuava sendo de
aquisição quase que exclusivamente dos filhos das elites econômicas e políticas que
frequentavam as escolas privadas do mesmo grau de ensino. (FERREIRA JR, 2010, 
p. 102 -  grifos meus)

Os grifos na citação acima coadunam com a afirmação de Bagno (2013) que a formação 

docente atende a um público com baixo letramento além de a profissão ter salários aviltantes e 

condições de trabalho inadequadas. Confirma-se que os processos históricos de políticas edu

cacionais nunca conseguiram sanar problemas surgidos no Brasil-colônia para a educação, ape

nas a continuidade das segregações e ausência de ruptura com os modelos da sua gênese.

Além do ensino primário e secundário, em 1968 acontece a reforma universitária. Ela

está ligada à rebelião estudantil e à crise no ensino superior devido ao salto da industrialização.

As camadas médias da população ampliaram expectativas de qualificação profissional devido 

à industrialização, porém o acesso à universidade era reduzido. Sem deixar de lembrar que as 

instituições de nível superior apresentavam:

a) defasagem dos currículos e da qualificação do corpo docente -  esta era determinada 
pela cátedra (cargo ocupado pelo professor titular); b) precariedade da infraestrutura 
dos laboratórios de pesquisa e de ensino; c) existência de uma estrutura acadêmica 
que conferia ao sistema universitário uma característica autoritária; d) elitismo, pois
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era destinada para poucos. Além disso, a crise agravou-se com a questão dos chama
dos “excedentes” (candidatos aprovados nos vestibulares, mas que não eram chama
dos para efetivarem as matrículas por causa da falta de vagas). Foi nesse contexto que 
os estudantes passaram a reivindicar, por meio das organizações estudantis, o aumento 
do número de vagas, mais verbas e democratização da universidade. (ROMANELLI, 
1986, p. 130)

Diante desse quadro, os estudantes passaram a reivindicar aumento de vagas, verbas e 

democratização da universidade. O contexto sociopolítico e a revolução estudantil fazem parte 

de um longo cenário de lutas contra a ditadura militar. Ao fim do regime repressivo, professores 

universitários e da escola de base passaram a reivindicar a chamada grande política nacional. O 

resultado das eleições diretas para governadores suscitou projetos educacionais alternativos em 

detrimento do ensino tecnicista.

O quadro histórico remonta o cenário coercitivo, elitista e excludente na educação e suas 

políticas, marcados pela relação de poder de uma sociedade que foi construída em cima da 

desigualdade social e a marginalização das minorias. Essas transformações no plano social in

teragem com as reformas sociais, visam a emancipação popular, democratização do Estado, da 

sociedade e da economia e a expansão da cidadania, assim como a construção de alicerces ins

titucionais para uma nova ordem econômica.

Sem o mínimo de equidade social, o sistema capitalista reproduz a miséria existente, 

cria mais precariedade no emprego e mais exclusão social, além da falta dos direitos básicos. 

Sendo assim, a desigualdade social passa a ser o componente estrutural do sistema devido a 

processos de exploração e dominação.

Ao fim da última década do século XX, o estabelecimento da hegemonia neoliberal no 

âmbito dos países centrais do sistema capitalista e a derrocada da URSS, o cenário internacional 

muda e as agências multilaterais como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mun

dial (BIRD) e a Organização e cooperação e desenvolvimento econômico (OCDE), entre outras, 

passam a ditar as regras econômicas e políticas do mundo. No Brasil,

A reforma do Estado brasileiro, principalmente em função das privatizações e do 
ajuste fiscal, prejudicou as políticas públicas, em particular a educação, pois permitiu 
o crescimento do setor privado, principalmente no âmbito do ensino superior, en
quanto na escola pública o ensino ficou ainda mais ineficiente. Vinculados à tese da 
globalização, os “pacotes educacionais”, emanados do centro para a periferia do sis
tema capitalista, subtraíram a autonomia que o país tinha de estruturar suas próprias 
políticas educacionais. (FERREIRA JR, 2010, p. 110)

O cenário do país ao fim do século XX mostra que não foi possível resolver o grande 

problema da escola pública, isto é, a qualidade de ensino para as classes populares, a qual nasce
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da falta de acesso às escolas e, após resolvida essa questão, a escola do estado não garante a 

aprendizagem efetiva nas sociedades contemporâneas.

Assim se as políticas democratizantes da educação, que ocorreram ainda no contexto 
da ditadura militar, eram definidas pela correlação de forças internas que se estabele
cia entre as tendências progressistas e conservadoras, o mesmo não se deu com as 
políticas educacionais que foram adotadas durante a década de 1990. A partir de então, 
essas políticas ficaram condicionadas pela dependência financeira que o Brasil man
tinha em relação ao capital financeiro internacional. Ou seja, o Brasil perdeu autono
mia no processo de definição das políticas educacionais concernentes à escola pública, 
pois os empréstimos solicitados pelos governos brasileiros durante os anos 1990, par
ticularmente ao FMI, condicionaram como contrapartida a adoção de políticas educa
cionais que se traduziram mais na regularização do fluxo existente entre idade do 
aluno e a série que deveria cursar que na efetiva qualidade de ensino ministrado na 
escola pública. (IBDEM, p.111)

Essas políticas acabam por instaurar um individualismo, o desenvolvimento de compe

tência e habilidades que geram uma série de controvérsias, além da competição no mercado de 

trabalho. Dessa forma, alteram-se os modos como a escola era projetada, ou seja, ela não mais 

está voltada para o desenvolvimento econômico de base industrial e formação de mão de obra 

qualificada, agora sim para o mercado financeiro e a preparação de sujeitos competentes, obe

dientes e hábeis para se adequar à ordem econômica.

Dessa forma, o mercado de trabalho é como um mecanismo de oferta e procura, consti

tuído pelas empresas e pelas oportunidades de trabalho. Estas criam o processo de atrair um 

conjunto de candidatos para um determinado cargo. A lógica desse mercado, segundo Manas 

e Oliveira (2004, p. 193) é “[...] atender à necessidade de uma pessoa ou grupo de pessoas não 

deixa de ser uma atividade de troca, implicando em uma negociação e conflito de ideias a res

peito da troca em questão”. Isto é, o mercado se baseia na troca de produtos ou bens, visando 

atender as necessidades de ambos os lados, de maneira que todos saiam satisfeitos.

Como o mercado de trabalho sofre mudanças continuamente, com elas são exigidas 

mais competências do profissional que deseja ingressar ou se manter nele. Estas competências 

estão atreladas às características que as organizações possuem, adquiriras por meio dos avanços 

tecnológicos.

A educação, nesse momento, sendo ofertada como mercadoria, os sistemas educacionais 

tendem a responder à divisão imposta entre o serviço público e o privado. Estabelece-se os 

saberes que são examinados em avaliações de larga escala. Os resultados podem ser conferidos
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nas primeiras avaliações nacionais instituídas pelos governos, o SAEB26 -  em 1990, O ENC27 

-  e, 1996 e o ENEM28 -  em 1998.

Os impactos vão demarcar de forma desigual os serviços públicos e privados de educa

ção e podem apontar para defasagem, já que escolas e professores não têm condições de se 

apropriar das mudanças e implantar nos seus contextos e práticas de ensino. Todavia, também 

podem apontar para inovações, avanços e a representação de um novo produto a ser ofertado, 

mas que pode ser consumido por uns e por outros não.

Na próxima seção, delineio as políticas linguísticas para o ensino de língua portuguesa 

de forma mais específica, tendo em vista que a discussão desta tese está centrada dentro dessa 

perspectiva.

2.2.1. Delineando as Políticas Linguísticas para a Língua Portuguesa

Face ao exposto até aqui, no Brasil, as políticas linguísticas, no que tange ao ensino da 

língua, não são definidas explicitamente. As políticas públicas para a educação mostram um 

panorama amplo que abrange os métodos de ensino, deliberações para o funcionamento das 

escolas e cursos. Sendo assim, procuro clarificar a questão do ensino da língua portuguesa e da 

formação docente para estabelecer a ponte para as avaliações em larga escala

Há muitos trabalhos que são de extrema relevância nesse cenário, nos primeiros quinze 

anos de 2000, muitos trabalhos sobre o currículo, livro didático e os documentos parametriza- 

dores para o ensino de língua portuguesa, centralizados na esfera Federal, foram publicados,

26 Sistema de Avaliação da Educação Básica, a prova é aplicada para alunos dos 5° e 9° anos do ensino fundamental 
das escolas públicas, urbanas e rurais e, também, do 3° ano do ensino médio e objetiva avaliar, em língua portu
guesa, a importância do letramento a partir de descritores que auxiliam no desempenho dos alunos nas diferentes 
disciplinas.
27 O Exame Nacional de Cursos é um dos principais instrumentos de avaliação do ensino superior.
28 O Exame Nacional do Ensino Médio tem o objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término 
da educação básica. No caderno de Linguagens, códigos e suas tecnologias, a avaliação do define que os alunos 
ao sair da educação básica devem estar aptos a: 1. Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes 
linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comu
nicação e informação. 2.- Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização 
e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. 3. - Analisar a função da linguagem predominante nos textos 
em situações específicas de interlocução. 4. - Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preser
vação da memória e da identidade nacional. 5. - Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes lingua
gens e suas manifestações específicas. 6. - Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não 
verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos. 7.- Relacionar, em diferentes 
textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. 8. - Inferir em um texto quais são os objetivos de seu 
produtor e quem é seu público-alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados. 9. - Reconhecer no 
texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento do público, tais como a intimidação, sedução, 
comoção, chantagem, entre outras.10 - Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de 
significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. 11. - Identificar, em textos de dife
rentes gêneros, as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro. 
12. - Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas de uso social. 13. - Reconhecer os usos da norma 
padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação.
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como: Bunzen (2009) -  na tese “Dinâmicas discursivas na aula de Português: os usos do livro 

didático e projetos didáticos autorais”, Angelo (2005) -  na tese “Revisitando o ensino tradicio

nal de língua portuguesa”, Faccina (2000) no trabalho “Políticas linguísticas e ensino de língua 

portuguesa: da República Velha à Constituição de 1934.”, Lauria (2004), na tese “Livro didá

tico de português: entre as concepções de ensino, trilhos da lei e as sendas do texto.”; De Pietri 

(2003), “A constituição do discurso da mudança no ensino de língua portuguesa.”; Razzini 

(2000), “O espelho da nação: a Antologia Nacional e o ensino de português e de literatura.”, 

entre outros.

Nesses trabalhos, retoma-se a história da educação, como apresentado até aqui, e num 

processo de escrutínio da história da educação linguística, esquadrinha-se o ensino de língua 

portuguesa no Brasil. Sendo assim, destaco duas políticas linguísticas explícitas que afetam o 

ensino de língua portuguesa e as políticas para a educação. A saber, a reforma pombalina, que 

propôs o ensino da gramática portuguesa ao lado da gramática latina, e a política nacionalista 

da Era Vargas, com a proposta de uma política linguística da língua nacional, contrapondo-se 

às línguas trazidas pelos imigrantes.

Cronologicamente, de 1532 até 1600, assiste-se à constituição da língua nacional, no 

período Brasil colônia, com a chegada dos portugueses. Nesse momento, três línguas eram usa

das no país: a língua portuguesa, a língua geral e o latim. O sistema de ensino estava sob domí

nio dos jesuítas, que usavam a língua geral e as línguas indígenas, sendo que a língua portuguesa 

não constava no currículo escolar.

De 1600 até 1800, temos a expulsão dos jesuítas, a chegada de africanos escravizados e 

o decreto de Pombal, que exige a obrigatoriedade do ensino de língua portuguesa tanto na escola 

como nos demais usos, suplantando as demais línguas e criando-se a ideologia do país mono- 

língue.

Com a vinda da Família Real em 1808 e mais portugueses que chegam juntamente com 

a realeza, há uma mudança cultural no Rio de Janeiro e a relação com as línguas ali faladas. 

(ANGELO, 2005). A língua portuguesa passa a ser veículo de circulação com a criação, nessa 

época, da imprensa no Brasil. Com a independência em 1822 e o estabelecimento do Estado 

brasileiro, a questão da língua se evidencia. De acordo com Orlandi (2009), há a instrumentali

zação da língua por meio da escrita de gramáticas e dicionários e o florescimento da literatura 

brasileira, contribuindo para a construção da língua nacional.

Importante pontuar, conforme Orlandi (2013, p. 231), a maneira como se constroem 
as gramáticas são indicações de como se deve praticar o ensino da língua, ainda mais 
porque os mesmos intelectuais que faziam as gramáticas eram os que ensinavam a
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língua. Foi o ano de 1826 a data fixada para o término desse período, quando o Parla
mento brasileiro - leia-se poder constituído - formulou a questão da língua nacional 
do Brasil. (LORENSET, 2016, p. 197)

Em sentido semelhante a Lorenset (2016), Bunzen (2011) esclarece que, após a Inde

pendência do Brasil, construiu-se uma política linguística de construção e afirmação da língua 

nacional:

Do ponto de vista de uma política linguística pós-independência, uma decisão política 
no parlamento determinou que o ensino da língua deveria se dar através do uso da 
gramática da “língua nacional”, utilizando-se essa categorização “como uma forma 
de não nomear a língua da nova Nação pelo nome do antigo colonizador” (GUIMA
RÃES, 2005, p. 15). Nesse contexto político, a “língua nacional” passou a ser um dos 
saberes escolares necessários para a formação dos setores burocráticos e intelectuais 
da nova “nação”. No ensino secundário, a língua portuguesa e sua literatura foram 
sendo lentamente incluídas no currículo oficial. (BUNZEN, 2011, p. 893)

Com a decisão do parlamento, os professores deveriam ensinar a ler e escrever em lín

gua portuguesa. No entanto, entre 1808 a 1820 cresceu a heterogeneidade linguística com a 

chegada de imigrantes vindos da Alemanha, Itália, Polônia, Ucrânia, entre outros e as línguas 

alemãs, italiano, polonês, ucraniano passaram a conviver com as línguas indígenas e as línguas 

africanas.

São esses decretos e decisões políticas que impõem a língua do colonizador aos povos 

colonizados. Para que essa língua se fortaleça cada vez mais, destaca-se a criação do Colégio 

Pedro II (SOARES, 2002), sendo o mais antigo do Brasil. Nele, o estudo da língua portuguesa 

foi incluído como currículo escolar dentro das disciplinas de gramática, retórica e poética. No 

ano seguinte à criação do Colégio, foi regulamentada a gramática nacional como objeto de es

tudo, tanto que em 1871, por decreto imperial, foi criado o cargo de professor de português.

Entretanto, não havia formação de professores. Conforme Bunzen (2011), os professo

res de português eram os intelectuais oriundos das elites. Intelectuais esses que, para adentrarem 

os cursos superiores no Império, prestavam exame obrigatório de língua portuguesa e também 

sobre a gramática latina.

De acordo com Lorenzset (2016, p. 197), o Colégio Pedro II passou a ser um dos espaços 

privilegiados de configuração das políticas linguísticas:

[...] o Colégio Pedro II passa a ser o lugar de formação e elaboração de 
programas que configuram formas de cidadania. Quanto à língua, apre
senta-se como lugar de conhecimento legítimo, da garantia da unidade lin
guística nacional e de domínios da “boa” língua, “boa” retórica, da “boa” 
escrita. Assim, a forma histórica do sujeito social brasileiro pode ser de
preendida no modo como a língua é ensinada, notadamente em grandes
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colégios como o Colégio Pedro II: “no ensino da língua estão inscritos va
lores, metas e perfis de formação de quadros para gerir nossas instituições 
e nossos projetos políticos de nação” (Ibid., p. 202).

Nesse cenário, começaram a ser produzidas as gramáticas dirigidas aos alunos, as quais 

ratificavam a pertinência dos estudos da gramática. Além disso, o Colégio Pedro II, com as 

exigências da época, consagrou o padrão do ensino de língua no Brasil. (RAZZINI, 2000).

Na década de 1930, foi criado o Ministério da Educação e da Saúde Pública e a chegada 

de Vargas ao poder consolidou os programas oficiais e as disciplinas escolares, por meio, por 

exemplo, do Decreto 19.890 de 1931:

Nesse sentido, programas oficiais e disciplinas específicas para cada série do secun
dário aparecem no decreto 19.890 de 1931, documento responsável também pela equi
paração de todos os colégios secundários ao Colégio Pedro II, pela seriação e frequên
cia obrigatória para ingresso nas faculdades (RAZZINI, 2000). Em junho de 1931, a 
disciplina passa a ser denominada de Português, com objetivos e conteúdos fixados 
pelas instruções metodológicas para cada disciplina. (BUNZEN, 2011, 896)

Em 1939, o decreto 1.190 determinou que professores no ensino secundário deveriam

ter formação na Faculdade de Filosofia29, que teria as seguintes finalidades:

Art. 1° A Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras, instituída pela Lei n. 
452, de 5 de julho de 1937, passa a denominar-se Faculdade Nacional de Filosofia. 
Serão as seguintes as suas finalidades:

a) preparar trabalhadores intelectuais para o exercício das altas atividades de ordem 
desinteressada ou técnica;

b) preparar candidatos ao magistério do ensino secundário e normal;
c) realizar pesquisas nos vários domínios da cultura, que constituam objeto de en

sino. (BRASIL, 1939)
Para exercer o magistério, a partir do decreto, o professor de português deveria formar- 

se no curso de Letras clássicas e precisava também da formação em didática, somando mais um 

ano à formação em Letras. No documento consta em seu “Art. 49. Ao bacharel, diplomado nos 

termos do artigo anterior, que concluir regularmente o curso de didática referido no art. 20 desta 

lei será conferido o diploma de licenciado no grupo de disciplinas que formarem o seu curso de 

bacharelado.” (BRASIL, 1939) Logo, a licenciatura não era uma formação única, sendo condi

cionada ao bacharelado.

Com a exigência da formação docente em nível superior e com objetivos e conteúdos 

fixados pelas instruções metodológicas para cada disciplina, o programa de ensino de língua 

portuguesa “priorizava exercícios práticos de gramática e textos literários, atendendo a dois 

objetivos: “a habilitação do aluno para falar e escrever corretamente” e “a missão do professor

29
29 Esses decretos foram expostos anteriormente a partir da página 50 desta tese.
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de despertar no aluno o amor pela língua pátria e o gosto literário.” (BUNZEN, 2011, pp. 898

899).

Com o Estado Novo e os decretos de Vargas, a política linguística atingia, sobretudo, 

os imigrantes. As escolas deveriam ministrar aulas apenas em Língua Portuguesa, tendo como 

mote a formação de uma consciência de brasilidade, reforçando o imaginário da língua nacio

nal. Segundo Razzini (2000, p 202), a reforma Capanema impôs ao país programas oficiais em 

língua uniforme, em que se sobrepunha a visão “mistificadora das instituições nacionais e culto 

às autoridades. Em nome da língua nacional, a ditadura getulista exerceu forte repressão lin

guística: o poder central legislou sobre língua e identidade, língua e Estado”.

Diante desse contexto, a língua portuguesa culta foi fortalecida, sendo então modelo de 

língua, sinônimo de correção linguística formal. No entanto, a partir de 1950, a escola passou a 

ser reivindicada pelas classes trabalhadoras, que exigiam escola para seus filhos. Essa mudança 

na paisagem escolar trouxe uma série de transformações para a educação e para o ensino de 

língua portuguesa em especial.

Houve um aumento considerável no número de alunos. Por isso, foram necessários mais 

professores para atender essa demanda; entretanto, não havia tantos profissionais disponíveis. 

Automaticamente, houve um relaxamento na seletividade desses profissionais. Soares (2002) 

enfatiza que mesmo com alunos advindos de classes populares, os manuais didáticos (que eram 

escritos pelos profissionais da elite intelectual) não foram alterados, o que criou um quadro 

complexo no ensino da língua, com baixo aproveitamento, desistência escolar, etc. Ademais, 

Soares (2002) ainda afirma que, com a formação docente ampliada para atender a demanda, os 

professores não eram mais provenientes da elite intelectual. Observou-se assim uma perda de 

prestígio na função docente, porque a clientela para a formação superior era oriunda de contex

tos menos letrados. De acordo com Bunzen (2011), citando Barreto Barros (2008), como os 

novos professores não pertenciam mais às classes intelectuais, o material didático precisou ser 

adaptado.

Diante disso, no ensino primário e secundário, continuava a normativa explicitada an

teriormente, que priorizava exercícios práticos de gramática e leitura de textos literários (BUN- 

ZEN, 2011). Todavia, o ensino não era uma questão resolvida, porque cada professor seguia 

uma linha, empregavam-se nomenclaturas variadas a depender da afinidade com os manuais. 

Para tanto, o MEC delegou a um grupo de gramáticos a tarefa de compilar termos técnicos na 

esfera gramatical para serem usados de forma uniforme em todo o país. Esse compilado foi 

conhecido como a Nomenclatura Gramatical Brasileira - NGB (FACCINI, 2000), mais uma 

política linguística brasileira que está vigente até os dias atuais.
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A despeito da criação da NGB, os problemas com o ensino permaneceram, tendo em 

vista que não se restringiam à nomenclatura utilizada pelos professores. A questão era mais 

complexa, uma vez que o ensino de língua era variável e deve privilegiar o ensino de leitura, 

escrita e oralidade em situações de usos, muito mais que definição de conceitos.

Dessa maneira, na década seguinte, Bunzen (2011, p. 899) destaca que:

Os anos 60 são fortemente marcados pelo processo de descentralização das questões 
educacionais mais gerais, uma vez que a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1961 
apostou no federalismo e na autonomia dos Estados na definição de sua política edu
cacional. Do ponto de vista do currículo prescrito, assistiu-se a uma maior flexibili
dade, pois, diferentemente dos anos anteriores, houve uma maior abertura para cons
trução do currículo pelos Estados, pelos professores e pelos próprios autores--editores 
de livros didáticos. A LDB-61 apontava, por exemplo, algumas indicações para o en
sino de cada disciplina escolar que poderia ser desenvolvida e ampliada pelos progra
mas estaduais

A LDB de 1961 foi instituída como tentativa para o aperfeiçoamento do ensino, já que 

historicamente havia uma crise do ensino. Na respectiva lei, ficou determinado que a educação 

é direito de todos, todavia, admite-se no documento que há insuficiência de escolas e o encer

ramento de matrícula na falta de vagas.

Como tentativa de minimizar esse problema, foram criados os Conselhos Estaduais de 

Educação, incumbidos de melhorar a qualidade do ensino, considerando a variedade de cursos, 

a flexibilização de currículos e articulação dos diferentes graus, conforme consta no artigo 12 

da LDB de 1961.

Como se pode observar, o ensino não era centralizado em escala federal, havia uma 

descentralização que dependia de cada estado estabelecer suas diretrizes de ensino. Nesse ce

nário, não havia como estabelecer diretrizes para avaliações em larga escala, no entanto o ensino 

requeria qualidade. Na formação docente, a disciplina de linguística foi instituída no currículo 

dos Cursos de Letras. Evidente que essa decisão trouxe sérias consequências, pois não havia 

professores formados em linguística (em número suficiente) para lecionar essa disciplina. De 

acordo com Geraldi (1996), com a linguística no currículo de Letras, há uma desestabilização 

no diálogo entre a gramática e o ensino. Assim, o discurso da homogeneidade começa a ruir e 

cria-se um conflito entre as concepções descritivas e o caráter normativo da gramática tradici

onal.

Num cenário cada vez mais complexo no que tange ao ensino de língua, a Lei de Dire

trizes e Bases de 1971 foi sancionada e nela foi estabelece a língua nacional como instrumento 

de comunicação e expressão da cultura brasileira. A partir daí, a disciplina de língua portuguesa 

passou a ser Comunicação e Expressão, no 1° grau (1a à 4a série); Comunicação e Expressão 

em Língua Portuguesa (5a à 8a série) e Língua Portuguesa e Literatura Brasileira no 2° grau. A
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língua era vista como normativa porque expressava a cultura brasileira e se configurava como 

instrumento de comunicação nacional, havendo, assim, a perspectiva de que deveria haver ho

mogeneidade linguística no território nacional. O ensino de língua servia à dominação do poder 

político e militar.

Nesse contexto, no entanto, o ensino de língua portuguesa estava em crise na escola, 

como mostra Bunzen (2011, p. 902):

Se a escola pública não conseguia ensinar a ler e a escrever, o ensino de língua materna 
encontrava-se em crise. Ao lado da “crise da leitura e da escrita” e da “luta” por uma 
maior democratização do ensino, emerge fortemente no Brasil o “discurso da mu
dança” (PIETRI, 2003) que constrói discursivamente o chamado “ensino tradicional 
de português” (ANGELO, 2005). Por tal razão, ampliaram-se consideravelmente as 
pesquisas sobre o ensino -  desde a alfabetização até as redações dos vestibulandos.

Uma afirmação de Faraco (1975, p. 5), quando o pesquisador apresenta as sete pragas 

no ensino de língua portuguesa corrobora com a citação acima: “O ensino de português tem se 

mostrado inútil (os resultados negativos nos autorizam tal classificação). Recursos humanos e 

materiais têm sido criminosamente desperdiçados numa vazia de significado: onze anos de es

cola e o indivíduo está menos instrumentalizado linguisticamente que ao entrar na escola”.

Nessa direção, pesquisadores e professores universitários passaram a propor reflexões 

críticas das práticas escolares, do ensino de língua, da concepção de língua(gem). Houve um 

movimento dos pesquisadores acerca das práticas de uso da língua no dizer-ouvir-ler-escrever, 

registrados nos trabalhos de Geraldi a partir de 1984. Em vista dessas pesquisas e divulgação 

desses trabalhos, o Conselho Federal de Educação retomou a designação de Português no en

sino fundamental e médio. Geraldi (1996, pp 311-312) destaca que:

A chegada dos anos 80 deflagaria um intenso processo de revisão e questionamento 
do ensino em vigor, voltado para a reconceitualização geral dos objetivos, pressupos
tos e procedimentos didáticos para a área. Tal processo resultava de pelo menos duas 
ordens de fatores: a já referida crise do ensino, função do despreparo da instituição 
escolar para as transformações quantitativas e qualitativas que a ela se impunham e a 
possibilidade de utilização de paradigmas emergentes recolhidos das ciências da lin
guagem e das teorias do conhecimento, que haviam iniciado seu “desembarque” no 
país em meados da década anterior, representadas especialmente pela linguística da 
Enunciação e pelas contribuições dos autores sócio-históricos no campo da filosofia 
da linguagem e da psicologia. (Bakhtin e Vygotsky, sobretudo)

O autor destaca que os programas de formação para aperfeiçoamento dos professores 

eram desenvolvidos para convencer o professor da importância das novidades e que eles deve

riam se adaptar às mudanças. Esses programas eram normalmente lançados de cima para baixo,
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reforçando a assimetria institucional e a dependência, numa perspectiva fragmentada e buro

cratizada, das práticas de ensino.

Em meio a essa conjuntura do ensino de língua na década de 1980, foi através das uni

versidades, da formação docente, da pesquisa em linguística, da implantação dos livros didáti

cos e treinamentos para professores que o ensino de língua portuguesa iniciou uma nova etapa. 

Num processo de revisão, os objetivos e os métodos de ensino foram sendo questionados. Soa

res (2002) reitera que em cada momento histórico, a disciplina de língua portuguesa, por con

seguinte, o ensino de língua e a formação de professores foi determinada por fatores externos e 

condições sociais, econômicas e culturais. Sem deixar de destacar os fatores internos sobre os 

conhecimentos sobre as línguas para a formação de professores que vão atuar na educação bá

sica.

As políticas públicas federais impactaram sobremaneira a educação e o ensino de língua 

materna com a centralização e normatização do ensino com o surgimento das propostas curri

culares oficiais, que buscavam explicitar as diretrizes mínimas para cada nível de ensino e o 

estabelecimento das avaliações em larga escala, embasados e legitimados por meio da Lei de 

Diretrizes e Bases de 1996.

A história como apresentada acima nos conduz a refletir sobre as concepções de lin- 

gua(gem), assim como do ensino com vistas a observar as rupturas, afastamentos, retrocessos 

e desigualdades que vem se reproduzindo no Brasil. Essa construção sobre o ensino de língua 

portuguesa tem impactos em como se forma o professor para a educação básica. Essas políticas 

para o ensino de línguas, a meu ver se fazem presentes nas avaliações dos professores em larga 

escala, ou seja, o ENADE. Elas refletem ideologias linguísticas construídas historicamente e, 

ainda que haja pesquisas e discussões sobre o assunto, essas políticas reiteram as ideologias de 

uma língua que deve ser ensinada, com vistas a atender um mercado linguístico amalgamado 

em desigualdades sociais.

Tendo em vista que o percurso apresentado acima culmina nas avaliações em larga es

cala, na seção seguinte discorro sobre a avaliação, mas detidamente sobre a implantação das 

avaliações dos cursos superiores, a fim de afunilar a discussão para os cursos de Letras e o 

ENADE.

2.3 AVALIAÇÃO

As avaliações em larga escala são definidas, organizadas e conduzidas por quem não se 

encontra no interior das instituições de ensino, no caso do Brasil, o Inep é responsável pela
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elaboração das avaliações. Estas, considerando a abrangência, tem por objetivo a certificação, 

credenciamento, diagnóstico e rendição de contas.

Elas são organizadas a partir de um sistema de avaliação cognitiva dos estudantes e 

aplicadas de forma padronizada a um grande número de pessoas. As informações resultantes 

das avaliações permitem a implementação de ações mais condizentes com a oferta de uma edu

cação de qualidade e promoção da equidade de oportunidades educacionais.

Por meio das avaliações em larga escala, indica-se o que é avaliado para cada área do 

conhecimento e etapa de escolaridade, informando as competências e habilidades esperadas, 

em diversos níveis de complexidade. Os rumos do sistema educacional são baseados nos resul

tados obtidos, por isso há necessidade de melhoria constante na produção das avaliações.

O traçado histórico que culminou no estabelecimento da hegemonia neoliberal, como já 

explicitado na seção anterior, apontam para a necessidade de apresentar esta discussão acerca 

da avaliação, a fim de compreender os interesses políticos e seus desdobramentos para a Edu

cação.

Nessa direção, os referenciais teóricos que trago para discussão são Street (2004), So

brinho (2003, 2010, 2015), Barreyro e Rothen (2006, 2008) e o documento do SINAES (2004). 

Convém destacar que a avaliação em pauta diz respeito à educação Superior, mais especifica

mente ao ENADE, objetivo desta tese.

Para iniciar a discussão, acredito ser pertinente destacar que embora haj a diferentes con

cepções e práticas de avaliação, neste trabalho, compreendo as avaliações do ensino superior 

como controle e regulação. Sendo assim, percebo essa avaliação como instrumento político, 

que deve ser compreendido em todas as suas dimensões. Dias Sobrinho (2004, p. 706) atesta 

que “tão importante é o papel da avaliação do ponto de vista político e tão eficiente é ela para 

modelar sistemas e garantir determinadas práticas e ideologias que nenhum Estado moderno 

deixa de praticá-la de modo amplo, consistente e organizado”

As dimensões individuais são ultrapassadas pelos efeitos políticos, por conseguinte, es

tão fundamentas em metas sociais e econômicas, exigindo aspectos do Estado, do mercado e de 

outros setores da sociedade. Ou seja, “trata-se, no fundo, da ideia de sociedade que os diversos 

grupos em contradição querem consolidar ou construir” (DIAS SOBRINHO, 2003a, p. 95).

Dessa maneira, Sobrinho (2003) afirma que o “Estado avaliador” tem praticado a ava

liação como instrumento de controle e regulação. Sendo assim, Street (2014, p. 192) acrescenta 

que as políticas influenciam o currículo e a avaliação, resultando em tabelas comparativas in

ternacionais e unificadas.
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Ao passo que há a necessidade de avaliar para que se consolidem as propostas de leis 

em prol de melhores condições para a educação, é também um “cabo de guerra” para que a 

avaliação não seja apenas um mecanismo de controle da educação, com exploração de dados 

para políticas particulares. Street (2014) enfatiza que determinados testes tendem a observar 

apenas o quantitativo estatístico, sendo que ao olhar apenas para os números, exclui-se as prá

ticas sociais e os contextos situados de ensino, relegando as habilidades educacionais apenas à 

classificação.

Esses dados não apresentam resultados eficazes, ocasionando na apresentação estatís

tica de que a educação é ruim, que há incapacidade de sistemas educacionais alcançar os mar

ginalizados, entre outros fatores. Alarmes que podem não ser tão fidedignos e dificultar avanços 

na educação por causa de financiamentos insuficientes.

Dessa forma, como aponta Sobrinho (2003, p. 32), “esse tipo de avaliação é entendido 

como mecanismo de regulação e controle, tem centralidade nas reformas de educação superior”. 

Entretanto, é de se relevar que a educação superior produz saberes que são requeridos pelas 

instâncias políticas de poder, a fim de aumentar as transformações da sociedade e, também, do 

mercado. Isto é, a universidade é que legitima o projeto nacional de saberes, por isso toda ava

liação tem forte significação política, tendo a universidade a serviço do Estado.

A perspectiva política, frequentemente, é mensurada com os números, como Moss ci

tada em Street (2014) escreve, que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Eco

nômico (OCDE) passou a usar dados estatísticos produzidos pelos governos como o Produto 

Interno Bruto -  PIB, gastos com a educação e dados de mão de obra, para explorar a relação 

entre educação e crescimento econômico e, em seguida, avaliar a capacidade de a educação 

promover coesão social.

Todavia, com o amadurecimento econômico, a OCDE reavalia a coleta de dados e in

veste em avaliações mais pontuais, como é o caso do Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes -  PISA, que utiliza instrumentos de testagem específicos para comparar a compe

tência do aluno em leitura, matemática e ciência sem referências aos elementos ensinados no 

currículo.

Evidentemente, os resultados numéricos ainda precisam ser analisados de forma pon

tual, porque os relatórios não podem ser tomados como valores em si, já que:

No atual ambiente das políticas, os leitores tendem a abstrair o que querem ver nos 
relatórios estatísticos, usando dados como confirmação de autoridade das suposições 
que eles já  sustentam. Agir de outro modo significaria ler o relatório de um modo mais 
argumentativo, com o olhar para os detalhes contidos na apresentação dos gráficos.
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Muito frequentemente, essa tarefa é evitada, tornando mais difícil contestar o que os 
dados estatísticos parecem dizer. (STREET, 2014, p. 197)

O pesquisador ainda traz os argumentos de Alan Rogers -  um famoso ativista acadêmico 

internacional, mostrando que [...] “está emergindo uma nova forma de governança educacional 

mundial, baseada na influência das agências internacionais -  a globalização de cima para 

baixo”. (STREET, 2014, p. 198) Rogers afirma que a educação não é mais vista como um pro

jeto cultural nacional. O pesquisador reitera que no livro -  Pisa, Power and Policy: the emer

gency of Global Education governance” -  de 2013, o modelo de educação é um projeto da 

terceira era colonial, que nada tem de neutro, além de ser um modelo ocidental neoliberal, eco- 

nomicista e com papel secundário dos governos. Assim, a OCDE determina que o papel de um 

sistema educacional é apoiar mercados e oferecer mão de obra.

Políticas assim acabam com o social, tendo a desigualdade e a injustiça como preço alto 

a ser pago pelos avanços econômicos. Além de que os impactos dessas avaliações suprimem o 

local, a diversidade, a interculturalidade, subjugando as avaliações que se tornam cálculo de 

valor econômico para mercados globalizados.

Em contrapartida, Sobrinho (2003) exemplifica esses interesses políticos ao trazer à 

baila o Exame Nacional de Cursos -  ENC30, ou conhecido provão. O autor destaca que embora 

sejam procedimentos isolados, os testes nacionais são orientados para o controle, porque:

O provão reduz a autonomia profissional do professor e não fornece elementos para 
um melhor aproveitamento pedagógico do estudante; baseia-se na premissa falsa de 
que haveria correspondência mecânica dos desempenhos escolares com as profissões 
e empregos; não considera as condições individuais de partida e tampouco as especi- 
ficidades, projetos e condições de produção das instituições, como se pontos de che
gada devessem ser equivalentes para todos e como se todos tivessem realmente as 
mesmas condições para competir; reduz a aprendizagem a simples desempenho ou 
manifestação externa, isto é, capacidade de responder aos itens do instrumento de afe
rição; limita a qualidade a um resultado matematizável alcançado numa prova; con
solidando os resultados em escalas hieraquizadoras vai produzindo com o tempo a 
imagem social dos cursos e, por extensão, um modelo de educação superior que prio
riza o ensino orientado aos empregos; desvaloriza a pesquisa, os esforços de alta qua
lificação em mestrado e doutorado, e inibe a construção autônoma de conhecimentos 
e críticas; desconsidera a formação humana integral fundada em valores sociais e pú
blicos ; define externamente o currículo de fato, controlando o que é ensinado, como 
é ensinado, o que supostamente é aprendido e o que é pretensamente aprendido (Ma- 
daus, apud Cardoso, 1993:82); toma a qualidade por mera representação, sem apontar 
os problemas reais, as causalidades e as potencialidades; não estimula as reflexões 
coletivas e o envolvimento da comunidade universitária em projetos de transformação 
da formação humana integral, das relações intersubjetivas, dos currículos, etc. (SO
BRINHO, 2003, p. 36)

30 Ressalto que desde o ENC, vinte anos já  se passaram e, nesse ínterim, houve muita mudança. Contudo, como 
há necessidade da retomada histórica, para evitar anacronismos, entendo que Sobrinho (2003) fez análise daquele 
contexto histórico e que nem tudo pode ser considerado como factual no momento presente devido às mudanças 
desse processo de avaliação.
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Ressalto aqui que no capítulo seguinte serão analisados os documentos que norteiam e 

definem o ENC e, posteriormente, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes -  ENADE. 

Adianto apenas que os exames nacionais são preconizados na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

e têm sua primeira avaliação em 1996. Inicialmente os testes recebem o nome de ENC e, a partir 

de 2004, passam a ser chamados de ENADE.

O que o autor pondera acima é que os exames, como o provão, devem considerar os 

currículos, a organização didático-pedagógica, valores da formação, entre outros. O valor cien

tifico e social da apreensão de conteúdos e habilidades estão acima dessas questões mercado

lógicas.

O ENC como controle passa a ser útil para instrumentalizar as práticas regulatórias, 

entretanto não considera “os sentidos das formas e conteúdos no horizonte da formação hu

mana” e nem a consolidação de uma universidade pública e social. (SOBRINHO, 2003, p. 36) 

Desse modo, assim como os objetivos da OCDE e o PISA, o exame passa a ser um instrumento 

imposto que estimula a competitividade, a mercadorização da educação para benefício de uso 

próprio. Para o pesquisador, é preciso de uma avaliação educativa, diferente da lógica de clas

sificação e comparação para a competitividade.

Avaliação educativa requer a construção coletiva de um pensamento sobre a filosofia 
educativa, em que emergem os questionamentos a respeito dos sentidos éticos, políti
cos, filosóficos, ou seja, profundamente humanos, que a instituição em seu conjunto 
está produzindo em suas ações sociais educativas. A lógica da avaliação educativa é 
distinta da lógica de mero controle. (SOBRINHO, 2003, p. 37)

Coaduno com o autor que a avaliação para regulação deve existir para manter um sis

tema de boa qualidade que consolide o serviço público. Todavia, isso deve ser articulado com 

a avaliação educativa voltada para a “produção de qualidade das instituições e da emancipação 

social”. (Ibidem, p. 37)

A avaliação educativa não deve ter a conotação mercadológica e competitiva, nem 
vinculação ou financiamento e tampouco pode dar margem aos estabelecimentos de 
rankings. Seus objetivos devem ser estritamente educativos, fornecendo informações 
para a melhoria da prática pedagógica. (SOBRINHO, 2003, p. 38)

Nessa direção, convém ressaltar que a Educação é um bem público, direito do cidadão 

e dever do Estado, como consta na Constituição Federal de 1988. Logo, a formação e o conhe

cimento são capitais da sociedade. Sendo assim, a universidade tem responsabilidade pública e 

a finalidade social com atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, em que se produz conheci

mento e se difunde científica e socialmente, propiciando a participação dos atores sociais na 

vida socioeconômica e, assim, consolida valores democráticos.
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Por conseguinte, a avaliação da Educação superior não deve ser realizada com vistas ao 

controle, punição ou premiação. Mas, sobretudo, ser um processo integrado das estruturas pe

dagógicas, científicas e administrativas com a finalidade de melhorar o caráter e responsabili

dade social das universidades. (SOBRINHO, 2015)

Ademais, nesta tese, concordo com Sobrinho (2010, p. 43), quando o pesquisador afirma

que:

O foco central da avaliação deve ser a formação, em seu sentido mais amplo, com
plexo e completo, entendida como a principal responsabilidade social da Educação 
superior, e não desvinculada da questão da produção e disseminação de conhecimento.

Neste momento, é salutar retomar que a avaliação no ensino superior faz parte de um 

processo que teve início antes de 1996, marco da primeira avaliação nos moldes do ENC, que 

Barreyro e Rothen (2008, p. 132) chamam de “um quase mercado da Educação Superior”.

Outrossim, em 1983, no final do governo militar foi criado o Programa de Avaliação da 

Reforma Universitária -  PARU, formado por um grupo gestor, ou seja, especialistas em análise 

de projetos, com alguns técnicos do Ministério da Educação e Cultura -  MEC. O objetivo do 

PARU era fazer uma avaliação diagnóstica da Educação superior, numa avaliação formativa 

para investigar a sistemática da realidade. Barreyro e Rothen (2008, p. 133) destacam que “[...] 

PARU tinha como objetivo de conhecer as condições reais nas quais se realizavam as atividades 

de produção e disseminação do conhecimento no sistema de educação superior.” E ainda,

Propunha questionar o conhecimento produzido, levando em conta o contexto socio- 
econômico no qual estaria inseria a IES. Assim, pretendia desvendar como estariam 
sendo concretizados os objetivos de cada IES, bem como sua articulação com o uso 
de recursos, com as determinações externas e as relações políticas internas. (IBIDEM, 
p. 134)

Assim, o PARU, por meio de uma avaliação emancipatória propunha refletir sobre a 

prática e foi a avaliação precursora das que surgem a posteriori, mas que não apresentou resul

tados porque foi desativada um ano após ter começado, devido a disputas internas do MEC.

Dois anos após a criação e fim do PARU, foi instituído pelo decreto 91.177 de 1985 a 

Comissão Nacional para Reformulação da Educação Superior -  CNRES. Sendo esta o marco 

da redemocratização da Nova República.

No CNRES, os autores eram 24 membros heterogêneos da comunidade acadêmica e da 

sociedade que tinham como objetivo propor uma nova prática de educação superior, numa ava

liação regulatória. Conforme Barreyro e Rothen (2008, pp. 137-138), os princípios norteadores 

da comissão eram: “a) Responsabilidade do poder público; b) adequação à realidade do país; c)
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diversidade e pluralidade; d) autonomia e democracia interna; e) democratização do acesso; f) 

valorização do desempenho e; f) eliminação dos aspectos corporativos e cartoriais.

O destaque maior era dado à autonomia e avaliação. Esta seria “uma concessão da so

ciedade em troca de altos padrões de qualidade no desempenho institucional” (op. Cit., p. 137) 

Isto é, a sociedade teria o direito de exigir a prestação de contas dos recursos para o ensino e a 

pesquisa. Estes recursos estariam vinculados aos resultados das avaliações promovidas pelo 

Conselho Federal da Educação -  CFE. Ao passo que aquela seria feita por pares e, dessa forma, 

seria criado um sistema de meritocracia.

Entremeio a essas avalições, gostaria de acrescer nessa discussão que a comunidade 

acadêmica vinha sofrendo pressão extrema devido a muitos problemas para instrumentalizar a 

organização social, o controle e a estruturação do sistema de ensino superior. Fávero (1988, p. 

45) enfatiza que:

Hoje, após determinadas medidas governamentais (Decreto-Lei n° 2.425/88, que con
gela a URP; o Decreto-Lei n° 2.424, que incentiva as demissões voluntárias - com a 
possível e grave consequência de esvaziar as universidades de seus quadros mais ex
perientes; a liberação das mensalidades nas instituições particulares de ensino, etc.), 
e diante da articulação dos parlamentares do Centrão respaldando os interesses de 
grupos específicos no setor privado, da mobilização de setores poderosos da sociedade 
para dar voz a interesses contrários à escola pública, tais como se lê em editoriais da 
grande imprensa, evidencia-se a necessidade de ações mais eficazes na defesa daque
les princípios.

A pesquisadora anuncia que o novo documento da LDB precisa dar respaldo à educação 

superior sem ser uma “utopia estéril” e reitera a necessidade de princípios norteadores da 

CNRES.

Impõe-se, assim, uma reestruturação do sistema escolar, de modo a viabilizar a am
pliação e o fortalecimento da rede pública em todos os níveis. Especificamente em 
relação ao ensino superior, destacamos algumas questões para debate: condições que 
viabilizem nas instituições universitárias as funções de ensino, pesquisa e extensão; 
formas atuais e futuras de organização das IES; democratização das instituições uni
versitárias, em termos de acesso e gestão; autonomia universitária; integração entre 
instituições universitárias, sistemas de ensino e a escola de 1° e 2° graus, etc. Com 
essa preocupação encaminhamos alguns pontos que não têm a pretensão de serem 
exaustivos. A finalidade primeira da universidade e de suas unidades é a criação de 
conhecimento novo e a disseminação desse conhecimento, através do ensino e da ex
tensão. Se a universidade é parte de uma realidade concreta, suas funções devem ser 
pensadas e trabalhadas levando-se em conta as exigências da sociedade, nascidas de 
suas próprias transformações, num mundo em constantes mudanças e crises. Esta co
locação traz à luz, de modo mais ou menos flagrante, o problema das relações entre 
universidade e sociedade. Percebe-se, também, que a universidade, como realidade 
histórico-sócio-cultural, deve ser por sua própria natureza, o local de encontro de cul
turas diversas, de visões distintas de mundo. Os conflitos nela existentes deveriam 
situar-se no plano da busca de elementos novos e melhores para a instituição e não 
naquele dos interesses pessoais ou das atitudes de dominação e imposição. Torna-se 
evidente que essa forma de agir exigirá melhor conhecimento e maior compreensão 
dos problemas, bem como clareza e intencionalidade, tanto em relação à própria uni
versidade, quanto em relação à sociedade. O que não se justifica é tornar a universi
dade um lugar de instrumentalização para a dominação de pessoas, de classes e de 
concepções políticas, quando então a universidade só poderá se constituir num lugar
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de fortalecimento das estruturas e de dinâmicas corporativistas. (FAVERO, 1988, p. 
46)

O que evidencia no discurso da professora é que a nova política que a comissão preco

nizava não foi instaurada. Ratificando a necessidade de muitos embates em prol de uma uni

versidade pública e de qualidade, assegurada pelas políticas estatais e federal a fim de consoli

dar sua função social.

Posterior ao CNRES, foi criado o Grupo Executivo da Reforma da Educação Superior 

-  GERES. O grupo era constituído por cinco pessoas com funções específicas dentro do MEC. 

O GERES objetivava, como o CNRES, propor nova lei para educação superior. Entretanto, o 

projeto foi divulgado em meio a um contexto de greve dos funcionários das Instituições de 

Ensino Superior e criticado por professores, estudantes e funcionários. “Temendo que a datação 

global pudesse levar à desobrigação do governo para com o suprimento de recurso”, (BAR- 

REYRO; ROTHEN, 2008, p. 142) o projeto foi retirado do congresso pelo Presidente da Re

pública.

A avaliação proposta pelo GERES era regulatória, com a função de controlar a quali

dade de desempenho da educação superior, sobretudo, a educação pública, já que a universidade 

privada seria regulada pelo mercado. Embora o GERES tivesse princípios semelhantes ao 

CNRES, fica evidente que as propostas eram para fortalecer as políticas neoliberais e promover 

o desmonte da educação pública.

Por último, antes da efetivação do ENC, houve a criação do Programa de Avaliação 

Institucional - PAIUB -  “uma comissão nacional de avaliação das universidades brasileiras, 

com o intuito de estabelecer as diretrizes e viabilizar a implementação do processo de avaliação 

institucional nas universidades brasileiras”. (IBIDEM, p. 145)

O objetivo do PAIUB era propor uma sistemática de avaliação institucional formativa, 

a fim de prestar contas de um bem público que atinge a sociedade. Isso significaria o aperfei

çoamento do projeto acadêmico e social, [...] a avaliação seria um ato político e voluntário da 

instituição. (op. Cit. P. 147) [...] os seguintes princípios norteariam o PAIUB: 1, globalidade,

2. Comparabilidade, 3. Respeito à identidade nacional, 4. Não punição ou premiação, 5. Adesão 

voluntária, 6. Legitimidade e, 7. Continuidade. (BRASIL, 1993)

As avaliações até então, ao que parecem, ficaram no âmbito de projetos para uma ava

liação do ensino superior, tendo em vista que apenas o PAIUB foi efetivado na prática, embora 

por um período curto e somente no setor interno das IES. Contudo, foi em 1995 que a avaliação 

do ensino superior foi efetivada.
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A Lei n° 9.131, de 24 de novembro de 1995, criou o novo Conselho Nacional de Edu
cação. Esta lei propôs pela primeira vez como atribuições do MEC “formular e avaliar 
a política nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino e velar pelo cumpri
mento das leis que o regem” (art. 6° da Lei n° 4.024/61). Para cumprir essas atribui
ções, a Lei n° 9.131/95 determinou que o MEC deveria contar com a colaboração do 
Conselho Nacional de Educação, composto pela Câmara de Educação Básica (CEB) 
e pela Câmara de Educação Superior (CES). (SINAES, 2004, p. 25

Dessa forma,

A Lei n° 9.131/95, dentre suas disposições, previu a criação de um conjunto de avali
ações periódicas das instituições e cursos superiores, sobressaindo o propósito da re
alização anual de exames nacionais, com base em conteúdos mínimos estabelecidos e 
previamente divulgados para cada curso. Tais exames estariam destinados a aferir co
nhecimentos e competências adquiridos pelos alunos em fase de conclusão dos cursos 
de graduação, cujos resultados deveriam ser divulgados anualmente pelo MEC. (SI- 
NAES, 2004, p. 26)

Em 20 de dezembro de 1996 é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) e, com ela, fica consolidada a necessidade de avaliações em nível nacional. 

“Seja no que condiz à orientação das diretrizes políticas visando à melhoria do ensino -  avaliar 

com vistas à qualidade, seja quanto à definição de ações de acreditação do sistema de ensino 

superior por parte dos órgãos competentes -  avaliar para supervisão e controle estatal. (SI

NAES, 2004, p. 27)

Em 1997, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) adquire estatuto de autarquia federal e passa a ser responsável pela organização, gestão, 

informação e documentação do conjunto avaliativo da educação superior.

Instaurados os marcos que consolidam os exames nacionais, o primeiro Exame Nacional 

de Curso, popularmente chamado de provão, de acordo com Sobrinho (2010), é implementado 

cheio de contradições e imposto pelo MEC, sem consulta e sem discussão prévia. O provão 

tinha como indicadores, segundo sobrinho (2010, p. 204):

O Decreto 2.026/96, sob inspiração do modelo proposto pela OCDE, de caráter eco- 
nomicista, privilegiava os seguintes indicadores: taxas brutas e líquidas de matrí
cula, disponibilidade de vagas para novos alunos, taxa de evasão e de aprovação, 
tempo médio de conclusão do curso, níveis de qualificação docente, razão 
aluno/professor, tamanho médio das classes, custo por aluno, percentual dos custos 
da educação superior no total gasto com educação pública, percentual do PIB (pro
duto interno bruto) gasto com Educação Superior.

O ENC foi aplicado de 1996 até 2003 a nível nacional. A partir disso, o exame passa 

por reformulação e é reimplantado em 2004 pela lei 10.861 de 14 de abril como Sistema Naci

onal de Avaliação -  SINAES, propondo uma avaliação global e integradora entre diversos ins
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trumentos e momentos de aplicação. O pesquisador acima citado reitera que o SINAES é coe

rente com uma articulação entre avaliação e regulação, já que é uma política de Estado e não 

de governo, com vistas a alcançar os objetivos de uma política de educação superior.

Nesse norte, o SINAES propõe a avaliação Institucional que prioriza:

a) o objeto de análise é o conjunto de dimensões, estruturas, relações, atividades, fun
ções e finalidades de uma IES; dentre outros aspectos, ensino-pesquisa-extensão, ad
ministração, responsabilidade e compromissos sociais, formação, etc; b) os sujeitos 
da avaliação são os conjuntos de professores, estudantes, funcionários e membros da 
comunidade externa especialmente convidados ou designados; e c) os processos ava- 
liativos seguem os procedimentos institucionais e se utilizam da infraestrutura da pró
pria instituição. (SINAES pp. 92.93)

Esses processos de avaliação devem culminar em um conjunto de pareceres, informa

ções qualitativas e quantitativas a respeito de cada IES e seus respectivos cursos. Esses docu

mentos são encaminhados à Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CO- 

NAES) para propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos do SINAES.

Dentro dessas discussões, documentos, análises das instituições estão: Avaliação dos 

Cursos de Graduação, o Cadastro, o Censo da Educação Superior e o Exame Nacional de De

sempenho dos Estudantes (ENADE).

O roteiro básico do processo de avaliação institucional segue a seguinte determinação 

conforme o SINAES (2004, pp. 116-123):

1. Missão (vocação, compromissos, finalidades, visão, objetivos da instituição). 
Elementos fundamentais do projeto institucional. Identificar e avaliar as marcas 
que melhor caracterizam a instituição, definem sua identidade e indicam a responsa
bilidade social. Principais programas e processos que conferem identidade à institui
ção e melhor realizam suas finalidades e objetivos essenciais. Principais contribuições 
para o desenvolvimento da ciência e da sociedade. Características principais do clima 
acadêmico e psicossocial da IES.

2. Corpo de professores/pesquisadores. Descrever e qualificar esse conjunto de ato
res, com respeito à formação acadêmica e profissional, sua situação na carreira do
cente, programas/políticas de capacitação e desenvolvimento profissional, compro
missos com o ensino, a pesquisa e a extensão, distribuição dos encargos, adesão aos 
princípios fundamentais da instituição, vinculação com a sociedade, concursos e ou
tras formas de admissão na carreira docente etc.

3. Corpo discente. Descrever e qualificar o conjunto de estudantes, considerando 
como importante a questão da integração de alunos e professores de distintos níveis e 
sua participação efetiva na vida universitária. Parece ser importante conhecer também 
-  para propor soluções -  os dados sobre ingressantes, evasão/abandono, tempos mé
dios de conclusão, formaturas, a realidade dos ex-alunos, as questões da formação 
profissional, a relação professor/aluno, a qualidade de vida estudantil, etc.

4. Corpo de servidores técnico-administrativos. Descrever e qualificar o conjunto 
dos servidores, considerando como importante a questão da integração dos atores da 
comunidade universitária, servidores, alunos e professores. Sua formação profissio
nal, sua situação na carreira, programas/ políticas de capacitação e desenvolvimento 
profissional, compromissos com a distribuição dos encargos, adesão aos princípios
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fundamentais da instituição, vinculação com a sociedade, concursos e outras formas 
de admissão na carreira, etc.

5. Currículos e programas. Concepção de currículo, organização didático-pedagó
gica, objetivos, formação profissional e cidadã, adequação às demandas do mercado 
e da cidadania, integração do ensino com a pesquisa e a extensão, interdisciplinari- 
dade, flexibilidade/rigidez curricular, extensão das carreiras, inovações didático-pe- 
dagógicas, utilização de novas tecnologias de ensino, relações entre graduação e pós- 
graduação, etc.

6. Produção acadêmico-científica. Análise das publicações científicas, técnicas e ar
tísticas, patentes, produção de teses, organização de eventos científicos, realização de 
intercâmbios e cooperação com outras instituições nacionais e internacionais, forma
ção de grupos de pesquisa, interdisciplinaridade, política de investigação, relevância 
social e científica, etc.

7. Atividades de extensão e ações de intervenção social -  vinculação com a socie
dade. O valor educativo da extensão, sua integração com o ensino e a pesquisa, polí
ticas de extensão e sua relação com a missão da universidade, transferências de co
nhecimento, importância social das ações universitárias, impactos das atividades ci
entíficas técnicas e culturais para o desenvolvimento regional e nacional, relações com 
o setor público, com o setor produtivo e com o mercado de trabalho, participação de 
alunos, iniciativas de incubadoras de empresas, capacidade de captação de recursos, 
pertinência e equidade, ações voltadas ao desenvolvimento da democracia, promoção 
da cidadania, programas de atenção a setores sociais, etc.

8. Infraestrutura. Análise da infraestrutura da instituição, em função das atividades 
acadêmicas de formação e de produção de conhecimentos. Considerar especialmente 
as salas de aulas, os laboratórios, as bibliotecas, restaurantes, áreas de lazer, trans
porte, tendo em conta o ensino, a pesquisa, a extensão e, de modo especial, as finali
dades da instituição.

9. Gestão. Avaliar a administração geral da instituição e de seus principais setores, na 
perspectiva da globalidade. Avaliar os meios de gestão para cumprir os objetivos e 
projetos institucionais, a qualidade da democracia interna, especialmente nos órgãos 
colegiados, as relações profissionais. Avaliar as políticas de desenvolvimento e ex
pansão institucional. Pessoal administrativo: seu perfil, sua capacitação, políticas de 
melhora quanto à qualidade de vida e qualificação profissional. Orçamento: eficiência 
e eficácia na utilização dos recursos, etc.

10. Outros. Avaliar outros itens não mencionados e que sejam importantes para a 
instituição. Por exemplo, cursos não universitários, cursos à distância, hospitais, tea
tros, rádios, atividades artísticas, esportivas e culturais, etc., mas sempre tendo em 
vista as finalidades essenciais e a missão da IES.

Dentro desses aspectos que são listados para a avaliação, compreendo que o item cinco 

tem maior relevância para o ENADE como produtor de políticas linguísticas. Uma vez que o 

currículo é uma construção social e coletiva, por meio dele ficam explícitas as concepções de 

língua(gem) que orientam a formação docente e, consequentemente, a ideologia de língua que 

esse professor constrói para ensinar na educação básica. Ademais, a organização curricular ori

enta a organização didático-pedagógica, a formação cidadã e as demandas que a escola e seus 

atores socais necessitam.
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Tendo em vista que a ideologia de língua única e padrão foi construída socio-historica- 

mente e que os documentos oficiais para a educação, a começar em Pombal, definiram a língua 

portuguesa como a língua de ensino na escola, a multiplicidade de línguas, usadas nas práticas 

sociais, foi relegada à marginalidade. Esse processo cria a política de identidade de um ator 

social que fala uma língua subalterna e que não sabe usar a língua nacional.

Como o professor em formação terá acesso aos diferentes estudos da linguagem, nas 

avaliações é possível observar que profissional está sendo preconizado para a ensinar língua 

portuguesa. Convém ressaltar que a construção de currículos pode perpetuar a visão de cultura 

homogênea ou reconstruir essa visão com vistas ao Multilinguismo. Essa ideologia afeta sobre

maneira o ensino/aprendizagem porque pode deixar de abordar a diversidade cultural manifes

tada nas práticas sociais.

Como no capítulo seguinte serão analisados os documentos que norteiam os Exames 

Nacionais, a saber: o ENC e o ENADE e, no capítulo quatro serão analisadas as avaliações 

efetivamente, nesse momento não me atenho detalhadamente às avaliações, mas destaco, nesta 

seção, que a avaliação é uma ferramenta fundamental para organização e implementação das 

reformas educacionais. Dessa forma, compreendo mudanças também à sociedade, porque as 

transformações que ocorrem na educação superior produzem complexas mudanças na econo

mia, na história, no mundo, no conhecimento de forma global.

2.4 ANÁLISE DIALÓGICA -  PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Nessa seção, apresento a teoria Bakhtiniana que serve de orientação teórico-metodoló- 

gica para a análise apresentada a seguir. Proponho uma análise dialógica discursiva porque a 

teoria do Círculo me fornece lentes e os meios para compreender as políticas e ideologias lin

guísticas nas avaliações. Ao passo que na teoria do Círculo a linguagem é ideológica por natu

reza, na perspectiva de políticas linguísticas, as ideologias linguísticas são produções discursi

vas sobre as línguas relacionadas ao enfrentamento na construção do Estado nação e na legiti

mação do mito monolíngue. Sendo assim, o diálogo entre as teorias visa evidenciar os discursos 

ideológicos e relações de poder.

Morson e Emerson (2018) enfatizam que Mikhail Bakhtin é um filósofo da linguagem 

que estuda o discurso. O arcabouço teórico-metodológico produzido por esse filósofo e seus 

companheiros “transcorre em campos limítrofes” (BAKHTIN, 2010) na fronteira das discipli

nas das Ciências Humanas. Nenhuma das disciplinas é refutada em detrimento das outras, mas 

o grupo de estudiosos que compõem o que hoje conhecemos como Círculo de Bakhtin olha para
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os discursos de forma mais ampla e situada. Como a obra do Círculo nos chegou fragmentada, 

é preciso pinçar em seus trabalhos questões que dizem respeito ao discurso e ao diálogo para 

extrair conceitos que ajudem a nortear uma análise dialógica discursiva.

Desenvolver uma pesquisa que realize uma análise dialógica não é tarefa simples. O 

deslocamento como sujeito e o desvelamento de olhar como pesquisadora que as leituras cau

sam chegam a ser assustadores.

As teorias do Círculo de Bakhtin foram iniciadas na década de 1920 e elas estão sendo 

estudadas por muitos pesquisadores brasileiros desde os anos 1980. Dentre os estudiosos bra

sileiros do Círculo de Bakhtin destaco a professora Beth Brait, da USP, os professores Carlos 

Alberto Faraco e Gilberto de Castro, da UFPR, o professor João Wanderley Geraldi, da UNI

CAMP, a professora Rosângela H. Rodrigues, da UFSC e o professor Renilson J. Menegassi, 

da UEM, entre muitos outros. São muitas leituras e releituras que acredito que podem ser ana

lisadas com muitos olhares para Bakhtin e as obras do Círculo, uma vez que as teorias do Cír

culo são fecundas e vastas, tanto que cada pesquisador se apropria de um dos muitos Bakhtins 

que se pode ler.

Eu parto da língua como discurso, porque como Volochinov, no início do capítulo ilus

tra, língua única e comum é apenas um sistema de normas.

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato de formas 
linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofisiológico 
de sua produção, mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da 
enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade fun
damental da língua. (BAKHTIN, V. N. VOLOCHÍNOV, 1981, p. 91 -  destaque da 
autora)

Escolher os estudos desse grupo de pensadores russos para a análise dos documentos 

oficiais que regem a Educação Superior é buscar em Bakhtin “uma mente inquieta e aberta em 

múltiplas direções e dialogar com vários sistemas que forjaram formas de pensar nesse nosso 

século”. (FARACO, TEZZA, CASTRO, 2007, p. 2011), assim como compreender ideologias 

linguísticas nos documentos oficiais e suas respectivas provas, pelo viés Bakhtiniano é:

[...] ter uma relação amorosa com a palavra do outro: o que foi dito merece ser ouvido. 
[...] essa peculiar qualidade do método bakhtiniano decorre de seu pressuposto de base 
de que são as relações com os outros que nos constituem. [... ] é perceber com clareza 
a relevância das perguntas levantadas. E não aceitando as respostas, por discordar de 
seus fundamentos, oferece as respostas engenhosas e inovadoras a essas perguntas 
indispensáveis, numa prática exemplar da compreensão responsiva de que tanto ele 
nos fala em seus textos” (FARACO, TEZZA, CASTRO, 2007, pp 11-12)
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Nesse norte, Volochinov propõe etapas metodológicas, que não devem ser compreendi

das como modelo fixo e único. Assim, os documentos aqui não são analisados como modelo 

fixo, mas seguem as orientações do círculo. Isso porque sempre fazem parte de um processo 

histórico de mudanças políticas e sociais que urgem por qualidade de educação após os som

brios tempos do Estado Novo e censuras. Assim, esses documentos são parte de cadeias enun

ciativas diversas e cujos recortes para análise podem ser também diversos. Por isso, a escolha 

por Bakhtin para orientar a análise com cuidado, com aceitação, questionando construções dis

cursivas, considerando todo seu aparato histórico.

No contexto desse arcabouço, destaco a dialogia, a qual é entendida como todo processo 

discursivo que envolve respostas, concordâncias e discordâncias, posicionamentos valorativos 

em relação ao objeto do qual se fala e em relação aos discursos anteriores sobre esse mesmo 

objeto. “Todas as palavras e formas que povoam a linguagem são vozes sociais e históricas, 

que lhe dão determinadas significações concretas” (BAKHTIN, 2010, p. 106, grifos meus).

Sendo assim, há muitas vozes, isto é, posições valorativas que ecoam nos discursos di- 

alógicos, envolvendo nesse processo, muitos sujeitos situados em momentos diversos. Os dis

cursos desses sujeitos ecoam em muitos contextos. São os conceitos da teoria de Bakhtin e do 

Círculo que vem a me ajudar a compreender essa complexa trama enunciativa, com destaque 

para os documentos oficiais e as avaliações do ENADE. Neste trabalho, em que busco uma 

compreensão responsiva pelos fios de Bakhtin,

Devo identificar-me com o outro e ver o mundo através de seu sistema de valores, tal 
como ele o vê; devo colocar-me em seu lugar, e depois, de volta ao meu lugar, com
pletar seu horizonte com tudo o que se descobre do lugar que ocupo, fora dele; devo 
emoldurá-lo, criar-lhe um ambiente que o acabe, mediante o excedente de minha vi
são, de meu saber, de meu desejo e de meu sentimento. (BAKHTIN, 2010, p. 45)

Diante disso, passei a olhar para o ENADE como envolvendo tantos “outros” interlocu

tores/sujeitos, uma vez que eu vivi o provão como graduanda e vivi o ENADE como docente, 

além disso os autores (as) dos documentos oficiais são os(as) outros(as) que juntamente comigo 

vivenciam as políticas públicas e linguísticas que estão presentes nos documentos e reverberam 

em nossa prática, mesmo que tantas vezes de modo inconsciente.

O filósofo russo afirma que “na vida não interessa o todo do homem, mas apenas alguns 

de seus atos com os quais operamos na prática e que nos interessam de uma forma ou outra” 

(BAKHTIN, 2010, p. 4). E aqui me interessa compreender as políticas linguísticas nas provas 

do ENADE, porque, de forma explícita nos documentos, há um profissional de Letras em alto 

relevo, um profissional idealizado que as avaliações do ENADE têm em vista. E quem é esse 

profissional, a quem esses documentos e essa avaliação se dirigem?
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Tendo “o texto como ponto de partida” (BAKHTIN, 2010, p. 308), uma vez que ele é 

“enunciado incluído na cadeia discursiva [...] há relações dialógicas entre os textos” (Op. Cit). 

Assim, o autor compreende o texto como dialógico, não existindo fora do social e não podendo 

ser reduzido à materialidade linguística, pois, como assinala também Volochinov, “a língua 

vive e se forma historicamente justo aqui, na comunicação discursiva concreta, e não no sistema 

abstrato das formas da língua nem no psiquismo individual do falante”. (BAKHTYIN/ VOLO

CHINOV, 2009, p. 220).

Nas obras do Círculo, “o texto define-se pelo diálogo entre os interlocutores e pelo diá

logo com outros textos (da situação, da enunciação) e só assim dialogicamente constrói-se a 

significação”. (BARROS, 2007, p.23). Portanto, toda a análise e entendimento dela deve ser 

dialógica uma vez que cada leitura opera como um “novo elo na cadeia da comunicação dis

cursiva” (BAKHTIN, 2010 p. 311). A própria análise é, em si, dialógica. Para tanto, realizar 

uma análise dialógica dos discursos pressupõe “um encontro entre dois textos -  do texto pronto 

e do texto a ser criado, que reage; consequentemente, é o encontro de dois sujeitos, dois autores” 

(BAKHTIN, 2010, p. 311), sendo o “linguístico apenas o meio” para os objetivos extralinguís- 

ticos e a compreensão dos sujeitos, do texto, dos autores; compreensão que é sempre dialógica:

[...] as relações dialógicas são extralinguísticas. Ao mesmo tempo, porém, não podem 
ser separadas do campo do discurso, ou seja, da língua enquanto fenômeno integral 
concreto. A linguagem só vive na comunicação dialógica daqueles que a usam. É 
precisamente essa comunicação dialógica que constitui o verdadeiro campo da 
vida da linguagem. Toda a vida da linguagem, seja qual for o seu campo de emprego 
(a linguagem cotidiana, a prática, a científica, a artística, etc.), está impregnada de 
relações dialógicas. Mas a Linguística estuda a linguagem propriamente dita com sua 
lógica específica na sua generalidade, como algo que torna possível a comunicação 
dialógica, pois ela abstrai consequentemente as relações propriamente dialógicas. Es
sas relações se situam no campo do discurso, pois este é por natureza dialógico e, por 
isto, tais relações devem ser estudadas pela Metalinguística, que ultrapassa os limites 
da Linguística e possui objeto autônomo e metas próprias. (BAKHTIN, 1981, p. 181)

Em Bakhtin e para o Círculo, as relações dialógicas são centrais e definidoras da lin

guagem e do próprio ser humano:

As relações dialógicas são um fenômeno muito mais amplo do que as meras réplicas 
de num diálogo, apresentadas composicionalmente no texto; são um fenômeno quase 
universal, a permear todo o discurso humano e todas as relações e manifestações da 
vida humana -  em geral, tudo quanto tem sentido e significação. (BAKHTIN, 2013, 
p.40)

Para tanto, é necessário analisar a comunicação discursiva, os enunciados postos, as 

relações dialógicas, as formas de comunicação, os gêneros do discurso. Mais detidamente, no 

caso desta pesquisa, é preciso olhar os enunciados com a realidade das avaliações, que culmi-

nam nas provas do ENADE a partir de 1997, as quais podem ser analisadas sob outros pontos
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de vista. Nesta tese, o olhar está direcionado para as concepções de língua(gem), a historiografia 

linguística das provas, os diálogos com documentos oficiais.

Sendo assim, apoio-me na clareza que Bakhtin deixa em seus estudos de que o diálogo 

é sempre ponto de partida. Entretanto, o diálogo é aberto, não-finalizável. Os aspectos incon- 

clusos, inacabados estão sempre em processo de transformação, pois novas relações dialógicas 

são produzidas. Essas relações envolvem lutas sociais e tensionamentos de valores, pois, como 

Volochinov destaca, “a palavra revela-se, no momento de sua expressão, como o produto da 

interação viva das forças sociais. É assim que o psiquismo e a ideologia se impregnam mutua

mente no processo único e objetivo das relações sociais” (VOLOCHINOV, 2009, p.58). Desta 

forma, vale destacar que

[... ] a palavra é arena onde se confrontam aos valores sociais contraditórios; os con
flitos da língua que refletem o conflitos da classe no interior do mesmo sistema [... ] a 
comunicação verbal, inseparável de outras formas de comunicação, implica conflitos, 
relações de dominação e de resistência, adaptação ou resistência à hierarquia, utiliza
ção da língua pela classe dominante para reforçar poder, etc. (BAKHTIN &VOLO- 
CHINOV, 2009, p. 14)

Essa arena reflete conflitos envolve o tensionamento de forças centrífugas e forças cen

trípetas, as quais Bakhtin postula para falar do mundo cultural e da utilização da língua como 

poder. As forças centrípetas são as forças oficiais, ao passo que as forças centrífugas são não- 

oficiais. Aquelas buscam estabelecer ordem num mundo heterogêneo, enquanto estas confron

tam essa ordem.

As forças centrífugas registram e respondem aos mais diversos acontecimentos da 
vida diária, aos fatos prosaicos que nunca se ajustam bem a qualquer definição oficial 
ou não-oficial. Constituem uma parte essencial do nosso viver, momento por mo
mento, e nossas respostas a elas registram seu efeito sobre todas as instituições cultu
rais, sobre a linguagem e sobre nós mesmos. A heteroglossia -  termo de Bakhtin para 
as forças centrífugas e seus produtos -  traduz continuamente diminutas alterações e 
revelações da vida diária em novos significados e tons (vozes), o que, em suma e ao 
longo do tempo, sempre ameaçam a totalidade de qualquer linguagem. A linguagem 
e toda cultura são feitas por alterações minúsculas e assintomáticas. (MORSON; 
EMERSON, 2008, pp.48-49)

Nessa perspectiva, tomo os documentos oficiais e as provas do ENADE como arena em 

que operam principalmente forças centrípetas porque estabelecem uma ideologia linguística e 

um caminho a ser trilhado na formação docente e preconizam um determinado profissional da 

educação. Isso porque as forças centrípetas apontam para consolidação do valor que regula e 

legitima a norma. Ambos, provas e documentos, dialogam em certa medida com os interlocu

tores pré-concebidos, ou seja, os graduandos como também formadores, pesquisadores etc, 

comprovando essa teia dialógica em que estamos todos inseridos.

Assim, as provas e os respectivos documentos oficiais que norteiam a formação docente 

são políticas linguísticas que definem a trajetória de professores para atuarem na educação.
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Entretanto, essas políticas são atravessadas por forças centrífugas que nem sempre se ajustam 

às definições oficiais, porque ser professor não é processo finalizável.

A complexidade dessas interações dialógicas é imensa '[...] É evidente que o diálogo, 
assim concebido, envolve a redefinição constante dos seus participantes, desenvolve 
e cria numerosos potenciais “em” cada um deles “separadamente” e entre eles “inte
rativamente” e “dialogicamente”. É evidente também que nenhuma interação singular 
poderia exaurir o valor potencial de mudanças futuras. Tanto o diálogo quanto os po
tenciais para o diálogo são ilimitados. Não se pode desdizer nenhuma palavra, mas a 
palavra final não foi dita e nunca será. (DiN, p.277 citado em MORSON; EMERSON, 
2008, p.71)

Essas forças transitam e duelam dentro de diálogos e interações que se apresentam como 

não finalizáveis. Assim, um aspecto da não-finalizabilidade é que cada leitor, ao ler os docu

mentos e as avaliações, atribui novos sentidos a partir dos enunciados que os constituem. Em 

meu entender, documentos e avaliação do ENADE não são finalizáveis, estão sempre em pro

cesso de reconstrução, a saber que os documentos que delineiam a avaliação do ENADE, bem 

como as avaliações, desde 1997 passaram por processos de mudanças e, como se desenham na 

atual legislação educacional com a BNCC, sofrerão novas mudanças dentre em breve.

A não-finalizabilidade e a historicidade são dois conceitos bakhtinianos que caminham 

juntos, porque a história não se finda. Em Bakhtin (2013), a história não é casual, nem ordenada, 

uma vez que nenhuma dessas perspectivas apontaria para um devir. Isso porque o filósofo não 

concebe fatores sociais, psicológicos, linguísticos, culturais em estruturas (sistema -  de modo 

estruturalista), ou seja, não há estruturas na vida cotidiana.

Morson e Emerson (2008, p.63) apontam que para Bakhtin:

[...] o mundo agrega e desagrega. Elementos particulares interagem com os agregados 
existentes, por sua vez são modificados por interações com outros agregados; os ele
mentos particulares também são continuamente separados dos agregados, reagregam- 
se e formam a base para as interações ainda mais imprevistas. A não-finalizabilidade 
caracteriza tanto o todo quanto as partes particulares.

Sendo assim, entendo que a não-finalizabilidade faz com que o discurso nunca se en

cerre, porque há diferentes modos de compreendê-lo a cada nova leitura. Embora os enunciados 

sejam irrepetíveis em Bakhtin, para compreendê-los é necessário retomar o processo em câmera 

lenta, observando e percebendo os fios discursivos em suas origens. Isto é, Bakhtin aponta que 

o passado já foi um presente. Assim,

O conceito bakhtiniano de historicidade como uma questão de potenciais múltiplos 
levou-o a meditar sobre o tempo, já que o filósofo se opunha a todos os modos de 
pensar, que reduziam o momento presente -  cada momento presente -  a um simples 
derivativo do que aconteceu antes. Além de enfatizar a “eventidade” do evento e a
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necessidade de responsabilidade aqui e agora, ele insistia na presentidade de cada mo
mento. O tempo é aberto, e cada momento encerra possibilidades múltiplas. (MOR- 
SON; EMERSON, 2008, p. 65)

Por conseguinte, o tempo em Bakhtin não pode ser visto como parâmetro e sim como 

operador, tendo em vista como os acontecimentos o preenchem. Para analisar os documentos 

oficiais, a teoria Bakhtiniana me aponta a olhar para as políticas linguísticas, políticas públicas, 

instituições e mudanças dentro do seu tempo histórico que norteia novas histórias, ou seja, uma 

orquestra de vozes afinadas para moldar/orientar os cursos de Letras.

Deste modo, os documentos se configuram como uma arena de conflitos que reflete e 

refrata os conflitos das práticas educacionais em que as normativas políticas determinam ações 

que precisam ser observadas a longo prazo, e estas refletem as hierarquias institucionais e suas 

ideologias, já que “a ideologia é reflexo das estruturas sociais” (BAKHTIN, 2010 p. 15). Isto 

é, ao passo que as políticas educacionais significam para a educação, elas refratam (multipli

cam, ressignificam e modificam) as construções de sentido a partir deles. Significa dizer que 

com os signos não somente descrevemos o mundo dentro do seu fluxo e interação histórica, 

mas o reconstruímos devido à multiplicidade heterogênea de experiências concretas dos grupos 

humanos, o que permite diversas interpretações (refrações) e multiplicação delas nesse mundo.

Como afirma Faraco (2009, p. 51), não é possível refletir sem refratar. “Porque as sig

nificações não estão dadas no signo em si, nem estão garantidas por um sistema semântico 

abstrato, único e atemporal, nem pela referência a um mundo dado uniforme e transparente, 

mas são construídas na dinâmica da história”. Estas estão marcadas pela multiplicidade de ex

periências, com suas contradições, embates e valoração social.

Entendo a prova do ENADE como um produto ideológico que faz parte de uma reali

dade sócio historicamente situada, de modo que o enunciado, isto é, os documentos refletem e 

refratam uma outra realidade (idealizada) que está além, que lhe é exterior.

Sendo assim, os documentos analisados refletem e refratam para realidades e os aspec

tos que os envolvem. Entretanto, esses documentos são articulados para atender diferentes en- 

tornos e situações. Dessa maneira, as interpretações deles na educação ficam subjacentes às 

ideologias das estruturas sociais que, segundo o discurso político oficial, é levar o país a cons

truir um modelo de pessoas que uma sociedade necessita.

Evidentemente que os documentos refletem e refratam políticas de Educação como tam

bém políticas sociais, entretanto a LDB é um horizonte maior que direciona todos os níveis da 

Educação e entendo que os documentos criados a partir dela refletem e refratam políticas de 

modos distintos para o ensino superior. A LDB reflete e refrata essa distinção em níveis dife

rentes considerando o que lhe é exterior, porque cada IES tem uma historicidade diferente que
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é exterior às diretrizes gerais. Considerando que a política educacional nasce a partir da evolu

ção da sociedade em que a educação, a priori, se realizava sem seriação escolar, sem classes de 

alunos e, tampouco, com professores especializados. Em seguida, a se processar envolvendo 

escolas, professores, alunos e métodos pedagógicos. Logo, era imperativo ter políticas que im

primissem objetivos e orientação ao processo educacional, assim como a definição de caminhos 

e etapas para se atingir as metas.

O artigo 53 da LDB (1996), que trata da educação superior, determina o seguinte:
I -  criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior 
previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do 
respectivo sistema de ensino;
II -  fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais 
pertinentes;
III -  estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística 
e atividades de extensão;
IV -  fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências 
do seu meio;
V -  elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas 
gerais atinentes;

Noto que essas diretrizes abrem precedente para novas ideologias que serão refletidas 

nos currículos, programas, planos, vagas, etc. e que estão sendo refratadas pelo documento 

maior a priori.

Disso decorre que a ordem de estudo pode ser estruturada como as formas e tipos de 

interação discursiva em sua relação com as condições concretas; as formas dos enunciados ou 

discurso verbais determinados pela interação discursiva na vida e na criação dialógica e a revi

são das formas da língua em sua concepção linguística habitual. (VOLOCHINOV, 2009)

Bakhtin e Volochinov (2009, p. 92) esclarecem que a consciência subjetiva do locutor 

não se utiliza da língua como de um sistema de formas normativas, porque “tal sistema é uma 

mera abstração, produzida com dificuldade por procedimentos cognitivos bem determinados”. 

Nesse sentido, o locutor irá utilizar a língua em situações concretas, em um contexto concreto, 

no lugar de residir na conformidade à norma utilizada. Isto é, as transformações linguísticas 

estão no novo significado produzido neste contexto para o locutor. Para ele, é mais relevante 

que a forma linguística seja coerente no local de fala, tornando-a um signo adequado às condi

ções deste contexto. A forma linguística ganha importância para o locutor na medida em que se 

apresenta como signo variável e flexível, não como sinal estável e sempre igual a si mesmo.

A língua, como interação discursiva e viva, está ligada à consciência linguística do lo

cutor e do interlocutor como linguagem existente num conjunto de contextos possíveis. Em 

decorrência disso, a “palavra” não existe em sentido denotativo, mas conforme as diferentes 

enunciações dos locutores. Bakhtin e Volochinov (2009, p. 95) mostram que a “palavra” se dá
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em contextos de enunciações situados. Portanto, ideológico e contextualmente, a palavra sem

pre estará “carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial”, pois “não são 

palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, 

importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc”. Para os autores, a “palavra” é tratada 

de uma forma completamente diferente da tradicional, considerando “sua história, sua histori

cidade, ou seja, especialmente a linguagem em uso” (BAKHTIM, VOLOCHINOV, 2009, 

p.178).

Na relação entre locutor e interlocutor, este ao compreender o significado linguístico do 

discurso, ocupará uma posição responsiva, podendo concordar ou discordar, complementar, 

aplicar, preparar para usá-lo. (BAKHTIN, 2010). De acordo com o pesquisador, a atitude res

ponsiva é formada ao decorrer de todo o processo de audição e compreensão, por vezes, a partir 

da primeira palavra do falante.

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente respon
siva (embora o grau desse ativismo seja bem diverso); toda compreensão é prenhe de 
resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. 
A compreensão passiva do significado do discurso ouvido é apenas um momento abs
trato da compreensão ativamente responsiva real e plena, que se atualiza na subse
quente resposta em voz real alta. (BAKHTIN, 2003, p. 271)

Entretanto, a resposta ao enunciado pode não se dar logo o discurso proferido, a atitude 

responsiva pode se dar em uma ação imediata, pode ficar como compreensão responsiva silen

ciosa de efeito retardado. Bakhtin (2010) explica que cedo ou tarde o que é ouvido e entendido 

será respondido nos discursos subsequentes ou no comportamento do interlocutor. Neste pro

cesso de interação, o enunciado é delimitado pela alternância dos sujeitos do discurso (BAKH

TIN, 2010).

Frente à essas características, trata-se de compreender a enunciação como de “natureza 

social”. Bakhtin e Volochinov (2009, p. 112) definem a “enunciação” como “produto da inte

ração de dois indivíduos socialmente organizados”, na falta de um dos interlocutores, pode ser 

substituído pelo “representante médio” do grupo social em que está inserido o locutor.” 

(BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2009, p. 113). Os autores explicam que é por meio da palavra 

que me defino em relação ao outro, assim como à coletividade. Por isso a metáfora que “pala

vra” serve como uma ponte lançada entre mim e o outro, recaindo sobre as extremidades de 

cada um destes o suporte, o apoio de tal ponte. A palavra torna-se uma “arena em miniatura” 

na qual valores sociais de diferentes orientações ideológicas se entrecruzam, lutam.
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Assim, o emprego da palavra na comunicação discursiva é individual e contextual, por 

isso, a palavra existe em três aspectos para o falante: palavra da língua neutra não pertencente 

a ninguém; palavra “alheia” do outro comporta “ecos” de outros enunciados; “minha” palavra, 

operada pelo falante numa situação determinada, com intenção discursiva determinada e com

penetrada da expressão dele. Bakhtin (2003) esclarece que as palavras “alheias” e “minhas” são 

expressivas, mas tal expressividade não é inerente à própria palavra, porém é adquirida no con

tato da palavra com a realidade concreta, em dadas condições de uma situação real, por meio 

do contato operado pelo enunciado individual. A palavra age como expressão de uma posição 

valorativa do falante individual, uma abreviatura do enunciado.

Portanto, analisar os documentos e as provas do ENADE constituem a participação de 

um diálogo que questiona, responde, concorda, atenta para um processo histórico e polifônico 

de construção de orientações, diretrizes e leis para a formação de professores.

Nesse capítulo apresentei os fundamentos teóricos que serão o alicerce para a análise 

dos documentos oficiais da educação superior e os exames nacionais, bem como das avaliações 

pelas quais o curso de Letras já participou dentro do recorte estipulado entre 1997 até 2017.

Portanto, iniciei discutindo as políticas linguísticas, compreendendo que todas as mani

festações políticas em torno da língua repercutem em ações no ensino e, por conseguinte, em 

nossas práticas pedagógicas. Por isso, nós -  professores -  somos agentes de políticas linguísti

cas e é premente a necessidade de compreender as mazelas políticas nas quais estamos enreda

dos e, muitas vezes, não percebemos como somos atores nesse cenário político.

Juntamente com as políticas linguísticas interagem as ideologias linguísticas, as quais 

ora constroem políticas linguísticas, ora são respostas delas. Assim, aproprio-me da concepção 

de ideologias como crenças em torno da língua, presente nos discursos de Kroskrity (2008).

Além disso, julguei necessário fazer um traçado histórico do ensino no Brasil, visando 

compreender melhor as políticas linguísticas de ensino de Língua portuguesa. Como o objetivo 

desta tese é analisar as provas do Exame Nacional da Educação, foi necessário discorrer acerca 

da avaliação e o processo de construção dela no ensino superior, apontando a relevância de uma 

avaliação com vistas a implementar melhores políticas educacionais.

Findo o capítulo com a discussão sobre relações dialógicas que, metodologicamente, é 

o que proponho a fazer com os documentos oficiais e as avaliações do ENADE. Isso porque 

acredito que a dialogia Bakhtiniana pode me auxiliar a rever os discursos, questioná-los, con

cordar ou discordar deles, considerando toda a história que fundamenta a língua, a educação, a 

avaliação.
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No capítulo seguinte, a partir de todo aporte apresentado acima, debruço-me sob os do

cumentos oficiais da educação superior e demais documentos oficiais pertinentes à discussão e 

os documentos que norteiam as avaliações nacionais a fim de iniciar o diálogo entre os cursos 

de Letras e o ENADE.
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3. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO

“Entendo como política a arte de estar junto ” 
(LEFFA, 2013, p. 9)

Após a discussão teórica apresentada, é momento de analisar os documentos oficiais 

que norteiam a educação superior, mais especificamente aqueles que dizem respeito aos cursos 

de Letras. Tendo em vista que um dos objetivos aqui propostos é investigar o diálogo entre as 

Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras e o ENADE como Orientação para eles, é 

mister buscar nos documentos oficiais a construção histórica das políticas educacionais para o 

Ensino Superior, haja vista que para tecer um diálogo em prol dessa compreensão, a teoria 

bakhtiniana exige a imersão nas bases políticas.

Sendo assim, os documentos que compõem esta discussão são:

I. a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBDEN), sancionada em 20

de dezembro de 1996 pelo então presidente da República -  Fernando Henrique 

Cardoso, conhecida como a lei Darcy Ribeiro. Para esta análise utilizo a edição 

de 2017.

II. O Plano Nacional de Educação (PNE), promulgado pela Lei n° 10.172, de 9 de

janeiro de 2001.

III. O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei n° 13.005, de 25 de

junho de 2014.

IV. O Parecer CNE N° 776/97 que orienta as diretrizes curriculares dos cursos de 

graduação.

V. O Parecer CNE/CES n° 492/2001a, o qual estabelece as Diretrizes Curriculares

Nacionais dos Cursos de Letras.

VI. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educa

ção Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena sob Pa

recer CNE/CP 009/2001b.

VII. A Lei n° 9.131, de 24 de novembro de 1995, que regulamente o Exame Nacional 

de Cursos (ENC), popularmente conhecido como Provão.

VIII. E a Lei N° 10.861, de 14 de abril de 2004, que institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior -  SINAES.

Ao refletir sobre a definição de política para o Professor Vilson Leffa, fiquei pensando 

em que medida, como professores em formação, temos ciência das tantas políticas que norteiam 

esta gênese: ser professor, mas ser professor de língua materna e atuar em sala de aula e no
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ensino de língua. Talvez muitos professores nem percebam que fazem parte desse cabedal de 

políticas e são agentes de políticas linguísticas e dessas tantas políticas educacionais que orien

tam a nós, professores, nossas práticas docentes, nossos discursos que foram se construindo 

nesse emaranhado de leis, decretos, pareceres. Somos parte dessas políticas, atuamos nessas e 

com essas políticas e delineamos outras tantas políticas que não tão explícitas assim.

Geraldi (1997) critica que, na formação docente, os fundamentos políticos-educacionais 

frequentemente têm sido deixados de lado em detrimento da técnica, do conteúdo. O autor 

aponta que todo planejamento de ensino e metodologia é orientado por princípios que são, so

bretudo, políticos.

Antes de qualquer consideração específica sobre a atividade de sala de aula, é pre
ciso que se tenha presente que toda e qualquer metodologia de ensino articula uma 
opção política - que envolve uma teoria de compreensão e interpretação da realidade 
- com os mecanismos utilizados em sala de aula. (GERALDI, 1997, p. 40)

As palavras do autor acima ressoam com as de Paulo Freire quando este afirma:

É na diretividade da educação, esta vocação que ela tem, como ação especificamente 
humana, de 'endereçar-se' até sonhos, ideais, utopias e objetivos, que se acha o que 
venho chamando de politicidade da educação. A qualidade de ser política, inerente à 
sua natureza. É impossível, na verdade, a neutralidade da educação, é impossível não 
porque professores e professoras, 'baderneiros' e 'subversivos' o determinem. A edu
cação não vira política por causa da decisão deste ou daquele educador. Ela é política. 
(FREIRE, 2011, p. 108)

Diante dessas considerações, parto da premissa de que somos agentes de políticas e, 

mais especificamente, políticas linguísticas; portanto, é sumariamente necessário compreender 

que políticas foram construídas por e para nossa31 ação e quais estão sendo (re)construídas e/ou 

retiradas dela. Ressalto que a discussão tecida nesta tese se refere às diretrizes para formação 

docente em nível de graduação e suas respectivas prescrições.

Convém destacar que existiam outros documentos antes de 1996, entretanto vou me ater 

apenas a partir da LDB (1996) e os demais pareceres e leis construídas e reconstruídas a partir 

dela devido ao recorte que estabeleci, que diz respeito às avaliações de larga escala do ensino 

superior.

As rápidas e vertiginosas mudanças que vêm ocorrendo desde o século XX, e parece 

mais célere neste XXI, em segmentos, inclusive a Educação, buscam redefinir as práticas do

centes para atender o perfil da sociedade contemporânea globalizada e tecnologizada. Diversos 

documentos e orientações surgem a partir da LDB/1996, dentre eles os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, as Diretrizes Curriculares do Estaduais, sistemas nacionais de avaliação, como o

31 Gostaria de esclarecer que essa alternância para a primeira pessoa do plural é porque me incluo como professora, 
além de pesquisadora e autora desta tese.
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ENEM e o ENADE e, mais recentemente a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), dentre 

muitos outros. Todavia, embora haja muitos documentos que apresentam diretrizes para a for

mação, muito do que está posto neles ainda está longe de ser implementado como se sugere em 

vários deles. Gimenez (2009, p. 43) afirma que “há dois mundos paralelos: o dos documentos 

oficiais e da sala de aula”, justamente porque a proposição no documento não é garantia de 

aplicação na prática.

Nessa direção, a pergunta norteadora para a análise dos documentos é: Em que medida 

a formação docente enunciada nos documentos oficiais e o ENADE dialogam? É salutar desta

car que neste capítulo procuro delinear o diálogo entre os documentos, para no capítulo seguinte 

trazer à baila as avaliações já realizadas pelos sistemas de avaliação nacional. Na expectativa 

de encontrar um coro afinado de vozes que se entrecruzam com vistas a uma educação de qua

lidade e com formação de professores para uma sociedade plural e diversa, seguindo a afirma

ção de Medvedev, citado em Bakhtin (2010, prefácio da edição francesa), “ O objeto da poética 

deve ser a construção da obra literária”. Ou seja, o objeto da educação de qualidade é uma 

formação plural e diversa que atenda a cidadania, a cultura, o social, o trabalho.

3.1 POLÍTICAS OFICIAIS QUE REGEM O ENSINO SUPERIOR

Antes de trazer os documentos, quero trazer uma rápida contextualização de onde sur

giram os modelos e as diretrizes que criaram a Universidade que temos no Brasil e que, a partir 

da Lei de Diretrizes e Bases, promulgada em 20 de dezembro de 1996, passa por reformulações 

para seu funcionamento.

De acordo com Paula (2002), o nascimento das universidades brasileiras está pautado 

em três escolas: a francesa, a alemã e a norte-americana. Herdamos o espírito cartesiano nas 

ciências naturais humanas e no mundo político e moral do modelo francês, além do interesse 

estatal de a Universidade ser interessante para o Estado por divulgar o progresso econômico- 

político e, sobretudo, da língua nacional.

Do modelo alemão, adveio a presença da pesquisa e a autonomia na constituição da 

Universidade. Além destas, mais recentemente temos o modelo norte-americano proposto por 

Anísio Teixeira em 1935 para a criação da Universidade de Brasília (UNB), adaptado à reali

dade brasileira. A gratuidade e a igualdade regiam as bases da Universidade de Brasília e os 

programas de ensino eram baseados em ciclos de formação geral em grandes áreas de conheci

mento.
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Diante desses modelos, na obra “Educação superior & políticas públicas: a implantação 

da LDB em debate”, Gusmão (1998) discute que havia uma crise na Universidade e ainda ex

plicita que os profissionais formados saíam para o mercado de trabalho com muitas deficiências 

para o exercício da profissão. Essa constatação de Gusmão (1998) dialoga com a com o exposto 

na seção anterior, a abertura das escolas para todas as classes sociais era inviabilizada pela falta 

de profissionais. Para atender essa demanda, os cursos de formação perderam prestígio porque 

abriram espaço para uma classe oriunda de um espaço menos privilegiado e, por conseguinte, 

com menos letramento que as elites intelectuais.

Assim, a partir da LDB (1996), o governo federal buscava imprimir racionalidade, efi

ciência e eficácia na formação superior. Para tanto, foram elaboradas as diretrizes para a forma

ção inicial de professores em nível superior, o Plano Nacional de Educação (PNE) e o Sistema 

Nacional de Avaliação a Educação Superior (SINAES). Esses documentos apresentam, de forma 

geral, as orientações para o Ensino superior, diante da crise que estava estabelecida devido a 

outros fatores históricos, como o Estado Novo, a criação da Universidade do Brasil claramente 

para atender as elites, como também a criação, no período da ditadura, de licenciaturas curtas32. 

As diretrizes mestras do Ministério da educação e Cultura (MEC) buscavam estabelecer siste

máticas para aferir o desempenho33 das instituições do sistema de educação superior, primeira

mente chamado de Exame Nacional de Cursos (ENC), ou popularmente o “provão”. No entanto, 

são sistematizações bastante complexas porque envolvem muitas circunstâncias relacionadas 

entre si quando se objetiva avaliar o desempenho do sistema como um todo, isto é, todas as 

universidades, a infraestrutura das instituições, o corpo docente, os conteúdos programáticos, o 

corpo discente, além de mola propulsora às reações da comunidade acadêmica e da sociedade.

Como consequência, as avaliações servem de mecanismo de regulação estatal com cri

térios relacionados ao mercado e acabam por estabelecer um ranqueamento entre as IES (Insti

tuições de Ensino Superior) e a concorrência entre elas. De um lado estão as instituições que 

tiveram bons resultados, entusiasmados e aplaudindo a implementação da avaliação e, do outro

32 O ministro Gustavo Capanema formou em julho de 1935 uma comissão encarregada de estudar a ampliação da 
Universidade do Rio de Janeiro, que em 1937 passaria a denominar-se Universidade do Brasil. Com a criação da 
Universidade do Brasil, o governo pretendia implantar em todo o país um padrão nacional de ensino superior e 
estabelecer um sistema destinado a controlar a qualidade desse ensino. Esse projeto grandioso e altamente centra
lizador acabaria sufocando outras iniciativas mais liberais. Apesar de enfatizar o aspecto democratizante do ensino 
universitário, o ministro Capanema criou uma universidade claramente destinada às elites. Com a ditadura militar, 
houve a criação de uma modalidade de graduação conhecida como Licenciatura curta. Os cursos das mais diversas 
áreas tinham duração de dois anos e meio e davam condições formais para milhares de profissionais lecionarem 
nas salas que estavam sendo abertas. Isto porque o Brasil não tinha o número de professores necessários para 
sustentar a expansão da escolarização no ritmo e na dimensão que ocorreu. O resultado foi o rebaixamento cultural 
e a precarização das condições de trabalho dos professores que continua sendo a realidade de inúmeras redes de 
ensino até hoje. (ARANHA, Maria Lucia de Arruda. História da Educação. São Paulo: moderna, 1996)
33 Controlar o desempenho das Instituições de Ensino Superior.

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/gustavo_capanema
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/gustavo_capanema
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há aqueles que combatem e repudiam o ENC, ou por estarem do lado oposto na mesma escala 

da avaliação, ou por reconhecerem que avaliações em larga escala são novas formas de gover

nança global. (STREET, 2014).

O ENC tem como foco o Curso, em sua dimensão de ensino, e tem função classifica- 
tória, com vistas a construir bases para uma possível fiscalização, regulação e con
trole, por parte do Estado, baseada na lógica de que a qualidade de um curso é igual à 
qualidade de seus alunos. (INEP, 2007a, p. 24).

A lógica do documento do Inep parece apresentar um contrassenso, uma vez que a ava

liação em larga escala não garante a qualidade de ensino. Isso porque a qualidade de ensino não 

redunda em apenas uma prova com algumas questões específicas. A qualidade de ensino, a qua

lidade de educação envolve uma complexidade maior ligada diretamente ao acesso e permanên

cia de graduandos nos cursos, políticas afirmativas, inclusão social, racial, de gênero e sexuali

dade, digital, entre outras, cidadania, realidade social dos entornos de cada instituição.

Vale ainda ressaltar que educação de qualidade pode significar tanto aquela que possi

bilita o domínio eficaz dos conteúdos previstos nos planos curriculares quanto a que possibilita 

a aquisição de uma cultura científica ou literária; ou aquela que desenvolve a máxima capacidade 

técnica para servir ao sistema produtivo ou, ainda, a que promove o espírito crítico e fortalece o 

compromisso para transformar a realidade social (DEMO, 2001).

Com o intuito de instituir um diálogo entre os documentos oficiais, começo apresen

tando a Lei de Diretrizes Bases de 1996, fazendo o recorte específico acerca da educação supe

rior, uma vez que a lei também conhecida como Lei Darcy Ribeiro versa sobre a educação desde 

a educação infantil.

3.1.1 Lei de Diretrizes e Bases para Educação Superior

A LDB revogou a primeira lei n° 4024/61, assim como a Lei 5.540/68 que havia insti

tuído a reforma universitária no governo militar. Esta lei pautava as universidades brasileiras 

por parâmetros de eficiência, eficácia e administração moderna. Em síntese, a lei era racionali- 

zadora e gerenciava a vida acadêmica. Um dos efeitos dela foi a expansão do ensino superior 

privado, de caráter mercadológico e empresarial.

Na expectativa de refletir os anseios do país no que tange à educação, considerando que 

o país é diverso em termos socioeconômicos, raciais, étnicos, de gêneros, sexualidade, religião, 

etc, a LDB permanece sendo uma lei atual, ainda que muitos pesquisadores de políticas educa

cionais a julguem imperfeita, ela foi gestada num contexto histórico genuíno. Contexto pós
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ditadura militar em que partidos políticos estavam empenhados em lutar por melhorias, haja 

vista que o governo militar havia minguado o país. Dessa forma, não estava em questão as 

dualidades políticas deste ou daquele partido, mas a união em prol do crescimento do país.

Nesse sentido, o que continua real é que somente com políticas que assumam a educação 

como prioridade absoluta, como quando se discutia a nova LDB, é que poderemos alavancar o 

crescimento do país. Entendendo, nessa pesquisa em particular, que a Universidade é o lugar 

que legitima e valida saberes, desenvolve ciência, constrói conhecimento, luta por igualdade de 

direitos a todos para que tenham acesso à educação, põe em prática saberes de forma a mudar 

os caminhos com vistas ao desenvolvimento social, cidadão, equânime e diverso. Infelizmente, 

assistimos, muitas vezes, a um empenho de não colocar leis em prática.

Como já destacado, este estudo tem em vista o Ensino Superior, com foco na formação 

docente, todavia julgo relevante fazer recortes da Lei de Diretrizes e Bases em aspectos a partir 

da educação nacional, uma vez que as licenciaturas formam professores para a educação básica. 

Nesse sentido, é necessário o diálogo da academia com a escola, das leis da educação básica 

com as leis para o ensino superior, ou seja, há sempre um trabalho conjunto que visa a melhoria 

na qualidade de ensino em que a educação básica reflete na educação superior e vice-versa.

O Título I, nominado da Educação, no parágrafo 2° justifica-se essa inter-relação ex

posta acima, ao expor que “a educação deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 

social”. (BRASIL, 2017, p. 8). Dessa forma, o mundo do trabalho diz respeito à educação de 

trabalhadores, ou seja, formar trabalhadores para o mercado de trabalho, o que implica conhe

cimentos mais orientados para o trabalho, mais técnicos, não necessariamente o universalismo 

humanista. Isso tem a ver com usos linguísticos no que tange à compreensão de instruções no 

espaço do trabalho, compreensão de manuais de operação de máquinas etc. Já as práticas sociais 

dizem respeito à formação para a cidadania, para o exercício dos direitos e deveres na socie

dade. Em relação à linguagem, refere aos usos públicos da linguagem na esfera política e social 

mais ampla. As ações sociais, culturais, condutas habituais etc., que são refletidas pelo trabalho 

tanto da escola como da universidade.

Os princípios e fins da Educação Nacional, no título II da Lei, o artigo terceiro traz como 

princípios de ensino “III -  pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; IX garantia do 

padrão de qualidade e; XI vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais”. 

(BRASL, 2017, p. 9) É possível observar o diálogo histórico que a LDB retoma nesse artigo, 

haja vista que na seção 2.1 desta tese, a história da educação no Brasil aponta para definição de 

correntes pedagógicas a serem seguidas como a educação massiva, ou os métodos indutivos, os 

quais são advindos da educação jesuíta.
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Nesse sentido, a LDB de 1996 propõe mudanças, entretanto os ecos da construção his

tórica permanecem, como um tradicionalismo devido ao longo período de silenciamento do 

Estado Novo e da ditadura. Ou seja, as propostas de uma educação mais democrática no Estado 

Novo foram abandonadas com o início do regime militar, em 1964. Assim, o novo governo 

manteve a preocupação com a industrialização e o foco tornou-se a formar um povo capaz de 

executar tarefas, mas não de refletir sobre elas. O ensino era tecnicista, com vistas a formar mão 

de obra para o mercado de trabalho, haja vista que estes trabalhadores precisavam passar pela 

escola. De acordo com Aranha (1996), teve aumento de alunos das classes populares nas esco

las, mas estes tiveram acesso a uma educação de baixa qualidade e de segunda categoria. Fato

res que mantiveram as taxas de evasão e repetência em níveis elevados.

O padrão de qualidade é pauta central no documento tendo em vista que a democratiza

ção do ensino e a abertura da escola às classes minorizadas. Além disso, a formação docente 

era escassa. Sendo assim, a qualidade de ensino passa a ser ponto nodal da educação, uma vez 

que não eram mais os filhos da elite que chegavam à escola, dentro de um padrão de saberes 

pré-definidos e sim alunos que pouco tiveram acesso à leitura e à escrita valorizada pela escola. 

Com a formação docente insuficiente e com alunos com saberes heterogêneos, com pouco le- 

tramento, o trabalho docente se torna mais complexo e como os alunos não tinham os mesmos 

rendimentos diante dos saberes escolares e escolarizados que os alunos até então elitizados 

apresentavam, o discurso é que o ensino não tem qualidade. Reflete-se uma realidade díspar e 

refrata-se o discurso de ineficiência. Portanto, a Lei determina a garantia de padrões a serem 

atingidos. Por fim, a relação entre a educação escolar e o trabalho reitera a educação de massas 

para formar mão de obra para o progresso nacional (FERREIRA JR, 2010). Premissa que nasce 

no governo militar, mas revozea por longos anos, quiçá ainda perdure no século XXI.

No título IV, que versa sobre a Organização da Educação Nacional, fica claro que a 

LDB (1996) preconiza a criação do Plano Nacional da Educação (PNE), as avaliações nacionais 

da educação. Nesse sentido, o diálogo entre as leis aponta para as políticas educacionais como 

projetos políticos do Estado nacional em articulação com os governos estaduais e municipais, 

para nortear uma educação fortalecida e embasada teórico e historicamente, fortalecendo as 

práticas sociais, a cidadania, a ciência, o desenvolvimento, conforme se lê nos artigos abaixo:

§ 1° Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os 
diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva 
em relação às demais instâncias educacionais.
Art. 9°. A União incumbir-se-á de:
I -  elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios;
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VI -  assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fun
damental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando 
a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino; (BRASIL, 2017, pp. 
11-12)

Nesse sentido, as avaliações são apresentadas como recurso governamental para con

trole da qualidade da educação em todo território nacional. Busca-se, deste modo, garantir pa

drões homogêneos de qualidade, construindo a homogeneização das referências para ensino em 

nível nacional.

No título IV na seção “Da organização da educação Nacional”, o parágrafo 2° define 

que “as organizações de ensino terão liberdade nos termos dessa lei”. Dessa forma, convém 

destacar que cada instituição de educação tem uma organização diferente, porém elas precisam 

ter como base o documento a fim de que os currículos sejam construídos para atender as orien

tações da LDB, assim não me cabe analisar como as instituições estão organizadas já que elas 

têm autonomia e atendem a diferentes entornos geopolíticos.

Já no artigo 9°, a União deve se incumbir de:

VII -  baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação;
VIII -  assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação supe
rior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível 
de ensino.
IX -  autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os 
cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema 
de ensino. (BRASIL, 2017, p. 12)

A liberdade de organização não deve deixar de lado que cabe à União aferir a qualidade 

de educação, determinar as normas para a graduação e, caso esteja em desigualdade com o que 

preconizam os documentos, desautorizar o funcionamento da IES. Como já mencionado, a qua

lidade da educação é sempre apresentada como ponto nodal. No entanto, vale destacar que ava

liação não garante qualidade, uma vez que essa avaliação está a serviço de aferir uma qualidade 

que não fica, até então, clara no documento. O que se pode depreender seria uma avaliação 

regulatória, como já discutido na seção 2.2 desta tese.

As vozes do Ratiom Studiorum da companhia de Jesus são esquecidas para entrar em 

cena instituições de ensino e seus docentes para “elaborar e executar sua proposta pedagógica” 

e aos docentes “participar da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino”, postulados 

nos artigos 12 e 13. (BRASIL, 2017, p. 14) Marcos que são pertinentes para o estabelecimento 

de uma política educacional que considere os entornos, os alunos, suas condições sociais e ge-
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ográficas. Nesse sentido, um documento norteador que estabeleça as diretrizes gerais da edu

cação é mais coerente para atender à pluralidade social e cultural que temos nas escolas. Logo, 

a LDB nesse sentido, aponta para educação plural e não tão elitizada.

A partir do artigo 43, o capítulo IV estabelece as diretrizes para a educação superior, no 

qual determina:

I -  estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensa
mento reflexivo;
II -  formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção 
em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade bra
sileira, e colaborar na sua formação contínua.
III -  incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvol
vimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo 
desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
IV -  promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 
constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de pu
blicações ou de outras formas de comunicação;
V -  suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possi
bilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo 
adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada gera
ção;
VI -  estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 
nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 
esta uma relação de reciprocidade;
VII -  promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica geradas 
na instituição. (BRASIL, 1996)

Tendo em vista que Gusmão (1998) apresenta em sua obra que a educação superior 

estava em crise, a LDB nesse artigo propõe caminhos para solucionar o problema da formação 

insuficiente de profissionais, a limitação na pesquisa e na ciência, a divulgação dos conheci

mentos culturais e a evolução do país por meio de publicações, a formação continuada, com

preendendo que somente a formação acadêmica (ou da/na graduação) não dá conta de tantas 

mudanças sociais, tecnológicas, políticas, econômicas e culturais. A LDB propõe como projetos 

de educação que a universidade promova a pluralidade, tenha preocupação com os problemas 

sociais e busque aproximar a universidade das comunidades.

Fica evidente que o documento institui uma mudança de perspectiva, isto é, não se tem 

como meta formar profissionais de forma rápida e em grande quantidade para atender uma 

demanda de sociedade industrializada, como foi objetivada no governo militar. O tecnicismo 

da educação cede lugar à pesquisa e ao pensamento reflexivo. O professor não é meramente um 

reprodutor de conteúdos que estão nos livros, mas um profissional que precisa estar em cons

tante aperfeiçoamento, porque o conhecimento se constrói e reconstrói na sociedade globali
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zada, tecnologizada, exigindo pesquisas que se destinam à produção e sistematização do conhe

cimento. Além disso, são conhecimentos que exigem crítica, criatividade e competência para 

atender a uma sociedade que evolui rapidamente, que precisa formar cidadãos que saibam tran

sitar nessa sociedade plural e diversa, que assim como o professor e agora também pesquisador 

precisa estar aberto para o novo, para inusitado, para a redefinição de crenças e modelos que 

antes fizeram sentido, mas não fazem mais nesse momento.

Refletir criticamente é premissa básica ao professor-pesquisador, que deve desconfiar e 

estranhar o que se lhe apresenta como natural, óbvio, transparente e refratar no ensino básico, 

na educação cidadã, que respeite as culturalidades e singularidades. Sujeitos que necessitam 

compreender o conhecimento como sócio historicamente construído, derivando de complexas 

tramas de relações de poder. Estimular o conhecimento que liberta tanto da tirania como da 

descrença.

Assim, a educação superior objetiva as possibilidades de se abrir para o novo, para o 

diferente, o múltiplo, o inusitado. O documento institui uma política educacional voltada para 

os interesses humanos, com condições de superar a marginalização e as forças cristalizadas que 

perpetuam a exclusão social. Entendendo agora que para o crescimento do país, um dos cami

nhos é a universidade. Bem como se define no artigo 52, que as “universidades são instituições 

pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de ex

tensão e de domínio do saber humano”.

No que tange à educação superior, o documento destaca como finalidade “VI -  estimular 

o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, pres

tar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;” 

e ainda “VIII -  atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação básica, 

mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e 

o desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares.” (BRA

SIL, 2017, p.33).

A finalidade estabelecida no texto da lei terá por fundamentos “a associação entre teorias 

e práticas, inclusive mediante capacitação em serviço” e “o aproveitamento da formação e ex

periências anteriores”. Convém destacar que estas experiências podem estar relacionadas às 

instituições de ensino ou outras atividades ligadas a elas. Nesse norte, posso apontar como po

sitivo para que a formação seja feita em diálogo constante em saberes, práticas, apresentando 

as bordas que se aproximam e distanciam, porém sempre permeáveis para estabelecer a troca
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de ideias e construção de discursos. Dessa forma, fica evidente que os conhecimentos não per

dem suas especificidades, mas interagem entre as bordas fronteiriças que dialogam continua

mente e podem trazer respostas, questionamentos, soluções para situações diversas.

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender às 
especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos das diferen
tes etapas e modalidades da educação básica, terá como fundamentos:
I -  a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos funda

mentos científicos e sociais de suas competências de trabalho;
II -  a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capa

citação em serviço;
III -  o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de en

sino e em outras atividades. (BRASIL, 2017, p. 42)

Assim, para instaurar um diálogo, o documento já aponta que pontos de vista diferentes 

são necessários para que outras e novas perspectivas se apresentem, cambiando as fronteiras 

permeáveis permitindo olhar para o outro, escutá-lo e, consequentemente, modificar-se.

Evidentemente é um documento importantíssimo para nortear a educação, entretanto 

quando entrelaçado aos demais documentos que nascem a partir da LDB, podem apresentar 

algumas discrepâncias e disparidades, como por exemplo, no artigo 47, o § 4° descreve que “ 

As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno, cursos de graduação nos 

mesmos padrões de qualidade mantidos no período diurno, sendo obrigatória a oferta noturna 

nas instituições públicas, garantida a necessária previsão orçamentária”. (BRASIL, 2017, p. 36) 

A Resolução CNE/CP n° 02, de 01/07/2015 determina, por sua vez, no artigo 13:

§ 1° Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas 
de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com duração de, no mínimo, 8 (oito) semes
tres ou 4 (quatro) anos, compreendendo: I - 400 (quatrocentas) horas de prática como 
componente curricular, distribuídas ao longo do processo formativo; II - 400 (quatro
centas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de formação e atuação na 
educação básica, contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, con
forme o projeto de curso da instituição. [...]

A discrepância a que me refiro diz respeito ao tempo de estágio para um curso noturno. 

Na LDB, o artigo 65 determina a obrigatoriedade de 300 horas ao determinar que “A formação 

docente incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas”. O aumento de 100 horas no 

currículo de um curso noturno, conforme a Resolução CNE/CP n° 02, impacta sobremaneira na 

vida dos graduandos, considerando que a opção por um curso noturno geralmente é feita por 

jovens e adultos trabalhadores. Sendo assim, os padrões de qualidade podem apresentar dispa

ridades que precisam ser consideradas para a formação docente e, de certa forma, propõe um
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diálogo conflituoso com a LDB, já que “fica claro que as Instituições de Ensino Superior, res

peitadas as normas gerais (Art. 9 °, VII da LDB) pertinentes, deverão fixar os currículos de seus 

cursos e programas (Art. 53, II).”

Por outro lado, o aumento das horas de estágio aponta para uma necessidade advinda da 

educação básica, pelos “programas que são elaborados pelos respectivos cursos”, já que o está

gio é uma etapa importante da formação docente para reflexão e descobertas entre a teoria e a 

prática, além de ser instrumento indispensável à prática docente. Esse espaço de aprendizagem 

da profissão e também construção identitária do professor requer mais horas para compreender 

o campo de conhecimento e associá-lo a saberes epistemológicos indissociáveis do fazer de um 

professor.

Como adendos na legislação, na LDB de 2017, consta o parágrafo 5° no artigo 62 que 

preconiza que “ a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios incentivarão a formação 

de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante Programa Insti

tucional de Bolsa de Iniciação à Docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, 

de graduação plena, nas instituições de educação superior”. (BRASIL, 2017, p. 42). Mais uma 

conquista em termos de política educacional que foi implantada em 2014. Dezoito anos após a 

primeira versão da LDB, porém o programa não contempla a todos os graduandos e, dessa 

maneira, a necessidade do aumento das horas de estágio.

Outro ponto que merece destaque no artigo 62 diz respeito “A formação de docentes 

para atuar na educação básica far-se-á em nível superior”, o qual dialoga com a meta estipulada 

após a Década da Educação, iniciada nos últimos dias de 1997, que determina que “somente 

serão admitidos na educação básica professores habilitados em nível superior ou formados por 

treinamento em serviço” (art. 87, § 4°). Historicamente, é a primeira vez que nossa legislação 

contempla tal dispositivo, conforme Aranha (1996) discorre em sua obra sobre a história da 

educação, uma vez que não havia professores suficientes para atender a demanda de alunos nas 

escolas na época da democratização do ensino.

Em síntese, a LDB significou o grande marco político norteador da educação, o qual 

estabelece avanços significativos para o país recém saído de um governo autocrático e com 

educação tecnicista. A partir da Lei de Diretrizes e Bases, outros documentos são preconizados, 

haja vista que em um único documento seria impossível contemplar tantas mudanças e, por isso 

passam a ser pauta de discussão dos governos a fim de, cada vez mais, implementar políticas 

públicas que permitam uma formação coerente com o contexto sócio-histórico, bem como com 

a evolução da sociedade que cada vez mais expande conhecimentos e exige pesquisa, ciência e 

tecnologia que na Universidade é possível desenvolver.
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Na seção seguinte, passo a discutir acerca do Plano Nacional da Educação, previsto no 

artigo 8a, parágrafo 1° da LDB.

3.1.2 O Plano Nacional de Educação (PNE)

A partir do marco fundamental acerca de políticas educacionais que foi a LDB (1996), 

outros documentos oficiais foram elaborados e discutidos a fim de contemplar as demandas 

específicas e regionais e alinhar políticas e planos de ação junto a Munícipios, Estado, Distrito 

Federal e a União.

Na Lei de Diretrizes e Bases de 1996, no título IV que versa sobre a Organização da 

Educação Nacional, fica estabelecido no Artigo 8°, parágrafo 1° que “caberá à União a coor

denação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exer

cendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacio

nais”. (BRASIL, 2017, p. 11) Nas disposições da LDB, fica definido que a União deve enca

minhar o Plano Nacional de Educação - PNE, com as diretrizes e metas para os 10 anos subse

quentes e que estas devem estar de acordo com a Declaração Mundial de Educação para Todos.

Nessa direção, o PNE começou a ser elaborado em 1998, após longos debates, ajustes 

no texto da lei e as devidas consultas às instituições competentes, o Plano foi sancionado pela 

Lei n° 10.172 de 09 de janeiro de 2001, pelo então presidentes da república, Fernando Henrique 

Cardoso. Ele vigorou do ano 2001 até o ano 2010. Em 2011, o PNE entrou novamente em pauta 

para as devidas mudanças e estabeleceu avanços em relação ao documento anterior. Sendo as

sim, em 2014 passou a vigorar o novo PNE, que estará em vigor até 2024.

No PNE de 2001-2010, foram estabelecidas 295 metas gerais para o conjunto da nação. 

As metas eram norteadoras para os desdobramentos de cada especificidade local. Ademais, para 

cada situação houve a designação de uma estratégia e, a partir disso, foram elaborados planos 

para que os estados e municípios pudessem atender a situações e demandas. (UNESCO, 2001)

Para a educação superior foram definidas trinta e uma metas, tendo em vista que o con

texto histórico daquela época apesentava uma considerável desigualdade social, altos índices 

de analfabetismo e pouco acesso às universidades, além de um público limitado. Tendo em vista 

um discurso do estado neoliberal Brasileiro, aumentar os níveis de escolarização representariam 

um incremento no Produto Interno Bruto (PIB), logo elevar a escolaridade era essencial para a 

inserção competitiva do Brasil na globalização.

Nas diretrizes para o ensino superior do PNE de 2001-2010 se afirma que nenhum país 

pode se desenvolver sem um sistema de educação superior forte e consolidado e enfatiza que a
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importância da educação superior é cada vez maior. Além disso, nas metas e estratégias para a 

educação de base já se enfatiza que “É preciso avançar mais nos programas de formação e de 

qualificação de professores. A oferta de cursos para a habilitação de todos os profissionais do 

magistério deverá ser um compromisso efetivo das instituições de educação superior e dos 

sistemas de ensino.” (BRASIL, 2001 -  grifos meus)

No documento há o reconhecimento das Instituições de Ensino Superior -  IES como 

instituições de legitimação do saber, que por meio da construção do conhecimento, da pesquisa, 

do ensino e da extensão é possível encontrar soluções para os campos da vida e da atividade 

humana e reduzir as desigualdades sociais.

A oferta de educação básica de qualidade para todos está grandemente nas mãos des
sas instituições, na medida que a elas compete primordialmente a formação dos pro
fissionais do magistério; a formação dos quadros profissionais, científicos e culturais 
de nível superior, a produção de pesquisa e inovação, a busca de solução para os pro
blemas atuais são funções que destacam a universidade no objetivo de projetar a so
ciedade brasileira num futuro melhor. (BRASIL, 2001)

Além de tudo, o documento enfatiza que para o bom desempenho das universidades, a 

diretriz básica é a autonomia universitária, já prevista na Constituição de 1988, reiterada na 

LDB (1996) e novamente destacada e reconhecida no PNE (2001-2010). Entretanto, apesar do 

discurso de reconhecimento das IES, os enunciados do documento apontam que as políticas 

educacionais propostas e implantadas objetivam responder a interesses do governo. Ao analisar 

a sequência dessas diretrizes:

A pressão pelo aumento de vagas na educação superior, que decorre do aumento ace
lerado do número de egressos da educação média, já  está acontecendo e tenderá a 
crescer. Deve-se planejar a expansão com qualidade, evitando-se o fácil caminho 
da massificação. É importante a contribuição do setor privado, que já  oferece a 
maior parte das vagas na educação superior e tem um relevante papel a cumprir, desde 
que respeitados os parâmetros de qualidade estabelecidos pelos sistemas de ensino. 
(BRASIL, 2001 -  grifos meus)

Planejar expansão com qualidade é extremamente coerente, porém é preciso planejar e 

executar, em nada solucionam-se os problemas da educação apenas delineando programas e 

opções políticas se elas ficarem restritas ao plano formal do documento. Além de que, evitar a 

massificação numa política neoliberal é manter o ensino elitizado desde o seu nascimento no 

Brasil Colônia. A educação deve ser para a massa, não apenas para poucos privilegiados com 

acesso, é necessário e urgente atender a população carente com acesso e permanência. Abrir 

espaço para o setor privado, formar mão de obra é perspectiva mercantilista de educação. Sem 

desmerecer a universidade privada, mas ser detentora do maior número de vagas não reduz a 

desigualdade social. Uma vez que o graduando carente, ao adentrar numa instituição privada,
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também fica privado de muitos serviços por falta de condições de participar de forma igualitária 

com os que têm condições de pagar pelas demais oferta dessas IES. O que se observa, nesta 

direção, é que o governo, naquele momento, abria as portas ao processo de privatização do 

ensino superior, que tem sido uma política articulada de desmantelamento das instituições pú

blicas e de fortalecimento das instituições privadas.

A PNL 2001-2010 estabelece uma cadeia enunciativa com a LDB (1996) ao ressaltar a 

expansão de vagas para o período noturno, provendo os alunos trabalhadores do mesmo acesso 

que os de período diurno. Também a avaliação é marcada como qualidade de ensino oferecido, 

com destaque para a ampliação dos programas de pós-graduação, cujo objetivo, segundo o do

cumento, “é qualificar os docentes que atuam na educação superior”. Ademais, ressalta-se que 

à educação superior está reservado “o papel de fundamentar os conhecimentos ministrados nos 

outros níveis de ensino, como preparar seus professores” (BRASIL, 2001) firmando assim que 

a Universidade tem compromisso com o sistema educacional brasileiro. Este é um aspecto cen

tral para este trabalho, uma vez que os cursos de Letras formam docentes para atuar no ensino 

básico e, portanto, as orientações para os cursos de Letras e as avaliações têm desdobramentos 

para o ensino de língua e literatura nos níveis fundamental e médio.

O PNE é um “instrumento capaz de fortalecer e impulsionar as mudanças já desenhadas 

pelas atuais políticas educacionais, assentando em bases sólidas a educação nacional do século 

XXI.” (BRASIL, 2001, p. 5). Além disso, o Plano cumpre determinação do artigo 214 da Cons

tituição Federal.

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração plurianual, vi
sando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à inte
gração das ações do poder público que conduzam à:

I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - melhoria da qualidade do ensino;
IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. (BRASIL, 1988)

Erradicar o analfabetismo é uma política de letramento. Convém retomar o exposto no 

capítulo anterior, na seção sobre as políticas linguísticas no Brasil, que historicamente apresen

tam muitas dificuldades para efetivar as práticas de letramento de forma a transformar a condi

ção de cidadania da população brasileira como um todo. É inegável que tais desafios se apre

sentam nos contextos escolares oriundos de um contexto de alfabetização e letramento que nem 

sempre esteve voltado para o acesso universal, bem como pelas políticas públicas de cada 

época.
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Conforme já exposto, as políticas públicas de investimentos da educação no Período 

Imperial eram inexistentes e a aristocracia rural brasileira priorizava a educação para a forma

ção de seus intelectuais com fins de representatividade política. A política conservadora e pa- 

trimonialista em que o Estado e a sociedade brasileira foram forjados, num cenário social cen

trado num modelo econômico agroexportador e na mão de obra escrava, marca o surgimento 

tardio das políticas públicas da educação.

Com a urbanização e a industrialização, a demanda social por acesso à escolaridade 

cresce à medida que a sociedade se desenvolve. Lentamente, com a democratização da educa

ção, o cenário educacional ganha “novas” configurações.

A universalização do ensino recupera o processo vivido nos anos 70 e 80 e implica o 

acesso das camadas populares ao ensino, com todas as implicações para o ensino de língua. A 

nova clientela da escola não dominava a língua padrão culta como a clientela que adentrava 

anteriormente a escola, apenas as variedades diferentes usadas no ensino de língua portuguesa. 

Diante disso, a língua portuguesa passa a ser objeto de reflexão e propostas de mudanças no 

ensino.

Diante disso, o valor que o PNE atribui à educação superior não pode ser desmerecido, 

entretanto, não se pode deixar de destacar que toda essa responsabilidade requer investimento 

da União, dos governos, repasses que precisam ser efetivados para que o trabalho delegado às 

universidades seja profícuo e contribua com a sociedade, com a tecnologia, com a ciência, com 

a economia. Historicamente, a educação superior não nega seu compromisso e nem se abstém 

de suas responsabilidades, por outro lado é sempre um processo de árduo conseguir o mínimo 

estabelecido em lei para dar andamentos a todos os projetos das instituições juntamente com 

suas obrigações. Tendo em vista as palavras de Fávero (1988, p. 46), que o trabalho do ensino 

superior não deve servir a interesses pessoais ou de dominação.

Especificamente em relação ao ensino superior, destacamos algumas questões para 
debate: condições que viabilizem nas instituições universitárias as funções de ensino, 
pesquisa e extensão; formas atuais e futuras de organização das IES; democratização 
das instituições universitárias, em termos de acesso e gestão; autonomia universitária; 
integração entre instituições universitárias, sistemas de ensino e a escola de 1° e 2° 
graus, etc. Com essa preocupação encaminhamos alguns pontos que não têm a pre
tensão de serem exaustivos. A finalidade primeira da universidade e de suas unidades 
é a criação de conhecimento novo e a disseminação desse conhecimento, através do 
ensino e da extensão. Se a universidade é parte de uma realidade concreta, suas fun
ções devem ser pensadas e trabalhadas levando-se em conta as exigências da socie
dade, nascidas de suas próprias transformações, num mundo em constantes mudanças 
e crises. Esta colocação traz à luz, de modo mais ou menos flagrante, o problema das 
relações entre universidade e sociedade. Percebe-se, também, que a universidade, 
como realidade histórico-sócio-cultural, deve ser por sua própria natureza, o local de 
encontro de culturas diversas, de visões distintas de mundo. Os conflitos nela existen-
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tes deveriam situar-se no plano da busca de elementos novos e melhores para a insti
tuição e não naquele dos interesses pessoais ou das atitudes de dominação e imposi
ção.

O plano de 2001 estabelece uma série de metas e diretrizes para balizar a política edu

cacional do país como “resgate de uma dívida histórica” (BRASIL, 2001). Em relação a todas as 

diretrizes, as que cabem à educação superior são:

12 - Programas de formação em serviço para eliminar a presença de professores leigos 
nos sistemas de ensino do País;
13 - A revisão dos cursos de formação inicial para professores;
14 - A ampliação gradual de oferta de vagas na Educação Superior, tanto em 
instituições públicas quanto particulares;
15 - A garantia de autonomia para as universidades, diversificando o sistema
de ensino superior e favorecendo às minorias étnicas o acesso à Educação Superior; 
(INEP, 1998, p.8)

No que se refere ao artigo 12, reforço que as diretrizes para a formação enfatiza a ne

cessidade de articular os conteúdos teóricos e práticos na formação dos docente que vão atuar 

no ensino fundamental e médio e, consequentemente, as avaliações dos cursos de letras preci

sam dialogar com essa orientação dos documentos.

As propostas no documento se pautam em uma ampla análise do sistema educacional 

brasileiro e as mudanças que precisam acontecer para ampliação de vagas, especialmente “fa

vorecendo às minorias étnicas o acesso à Educação Superior", ou seja, às classes invisibilizadas 

no processo de implantação e efetivação das políticas públicas. O item 12, supracitado, diz 

respeito à escassez de docentes, isto é, o documento visa eliminar a presença de professores 

leigos. Já que não havia profissionais suficientes para atender ao aumento da demanda de ensino 

e o acesso à universidade era limitado a poucas instituições, desse modo, devido à falta de 

professores formados, era comum advogados, teólogos, padres, sociólogos, entre outros atua

rem como professores, como apontam os estudos de Tavares (1998) e pela história da educação 

no Brasil.

Dialogando diretamente com o exposto acima, o item de número 13 propõe a reforma 

nos cursos de formação inicial, ou seja, não fazer do último ano dos cursos de bacharelado um 

adendo de formação específica que possibilitava a atuação em sala, haja vista que são especifi- 

cidades diferentes exigidos no bacharelado e na licenciatura. Uma vez que nas licenciaturas é 

mister focalizar as teorias linguísticas que tratem da linguagem na vida para dar conta da com
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plexidade da linguagem no ensino básico. Assim, o bacharelado e a licenciatura ganham indi

vidualidade e disciplinas específicas para a área de atuação. Destacando que as novas demandas 

aos cursos de letras visam focalizar a linguagem no ensino.

Nesse norte, é possível vislumbrar a ampliação do número de vagas preconizado no 

item 14 e a autonomia universitária, pautada no ensino, pesquisa e extensão, a qual permite a 

criação de estatutos universitários e atos normativos para a ampliação da oferta de cursos e 

acesso ao ensino superior.

Em relação às metas e objetivos, a meta prevê: “Prover, até o final da década, a oferta 

de educação superior para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos” e a “3. Estabelecer 

uma política de expansão que diminua as desigualdades de oferta existentes entre as diferentes 

regiões do País.”
Por acesso não se deve entender apenas a garantia de vagas nas redes de ensino, mas 
a oportunidade de uma formação adequada aos interesses e necessidades das diferen
tes faixas etárias, assim como, nos níveis mais elevados, às necessidades da própria 
sociedade, em termos de pessoal qualificado para suprir as demandas da sociedade 
complexa. Incluem-se, nesta concepção, tanto as demandas do mercado de trabalho 
como as necessidades de formação de lideranças científicas e tecnológicas, artísticas 
e culturais, políticas e intelectuais, empresariais e sindicais. (INEP, 1998, p.14)

Diante da concepção de "acesso" do documento, fica evidente que a sociedade moderna 

requer muito mais do que mão de obra técnica, mas, sobretudo, desenvolvimento na pesquisa, 

na ciência e na tecnologia. Para tanto, o único caminho plausível é por meio da educação, mais 

especificamente do ensino superior e suas formações subsequentes. A chamada década da edu

cação requer mudanças significativas do modelo educacional herdado e das questões políticas 

que limitaram o desenvolvimento do país e o PNE - 2001 define com mais especificidade as 

diretrizes para essa mudança acontecer.

As metas estabelecidas no documento enfatizam que “a formação de professores é es

sencial para assegurar a qualidade de ensino em todos os níveis”. (INEP, 1998, p.15). Entre

tanto, o Brasil, naquele momento, apresentava os índices mais baixos de acesso ao ensino su

perior, como os dados do Inep (abaixo) mostram.
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FIGURA 1 - ESTATÍSTICAS DE OFERTA DE ENSINO SUPERIOR

Ano Docentes
(A)

Matricula
(B) (B'A) Condumtos Vagas Ofe

recidas (C l
Inscrições

(D) (O/C) Ingressos

1962 25213 107.509 4.3
1963 28 944 124 214 4.3 19 049 mm mm

1964 30 162 142 386 4.7 20 282 • M mm mm

1965 33 135 155 781 4.7 22 291 mm mm

1966 36 109 180 109 5.0 24 301 mm mm mm

1967 38 693 212 882 5.5 30 108 mm mm

1968 44 706 278 295 6.2 35 947 mm mm

1969 49 547 342 886 6.9 44 709 mm mm

1970 54 389 425.478 7.8 64 049 145 000 328931 2.3
1971 61.111 561 397 9.2 73.453 202.110 400 958 2.0
1972 67 894 688 382 10.1 96470 230 511 449 601 2.0
1973 72 951 772 800 10.6 135 339 261 003 574 708 2.2
1974 75 971 937 593 12.3 150 226 309 448 614 805 2.0
1975 83 386 1 072 548 12.9 161 183 348 227 781 190 2.2
1976 86 189 1 096 727 12.7 176 475 382418 945 279 2.5
1977 90 557 1.159 046 12.8 187.973 393 560 1 186 181 3.0
1978 98 172 1 225 557 12.5 200 056 401 977 1 250 537 3.1
1979 102 588 1 311 799 12.8 222 896 402 694 1 559 094 3.9
1980 109 788 1.377 286 12.5 226 423 404 814 1 803 567 4.5 356 667
1981 113 899 1 386 792 12 2 229 856 417 348 1 735 457 4 2 357 043
1982 116.111 1 407 987 12.1 244.639 421 231 1 689 249 4.0 361 558
1983 113.779 1 438 992 12.6 238 096 • M mm mmm M.

1984 113 844 1 399 539 12.3 227 824 mm mm •ee

1985 113 459 1 367 609 12.1 234 173 430 482 1.514 341 3.5 346 380
1986 117 211 1.418 196 12.1 228074 442 314 1.737 794 3.9 378 828
1987 121.228 1.470 555 12.1 224 809 447 345 2 193 861 4.9 395.418
1988 125412 1 503 555 12.0 227 037 463 739 1 921 878 4.1 395 189
1989 128 029 1.518 904 11.9 232 275 466 794 1 818 033 3.9 382 221
1990 131.641 1 540 080 11.7 230 206 502 784 1 905 498 3.8 407 148
1991 133 135 1 565 056 11.8 236 377 516663 1 985 825 3.8 426 558
1992 134 403 1 535 788 11.4 234 267 534 847 1 836 859 3.4 410910
1993 137 156 1 594 668 11.6 240 269 548 678 2.029 523 3.7 439 801
1994 141 482 1 661 034 11.7 245887 574 135 2.237 023 3.9 463 240
1995 145290 1 759 703 12.1 254 401 610.355 2 653 853 4.3 510377
1996 148 320 1 868 529 12.6 260 224 634 236 2 548 077 4.0 513 842
1997 165.964 1 945 615 11.7 274 384 699 198 2.711 776 3.9 573 900
1908 165 122 2 125 958 129 776 031 2 858 016 3 7 651 353

Fonte: INEP (1999)

De acordo com a tabela acima a oferta de ensino superior começa ser ofertada a partir 

de 1970 com 145.000 vagas oferecidas, destas havia duas inscrições para três vagas, ou seja, 

restava uma vaga. No entanto, tendo em vista o contexto histórico, o acesso ficava restrito a 

poucas instituições o que limitava o acesso de muitos alunos ao ensino devido a espaço geográ

fico, condição econômica, disponibilidade de horários, como tantos outros que podem se rela

cionar aos dados.

Vinte oito anos depois, em 1998 o número de vagas ofertadas era de 776.031, isto é, 

631.031 vagas a mais. E dessas 776.031 vagas, foram 651.353 ingressantes. Nesse espaço de 

tempo, conclui-se que é relativamente baixo o aumento, muito embora tenha havido maior 

oferta, uma vez que 490.230 alunos ficaram sem vaga. Dessas vagas, havia 3 inscrições para 7 

vagas oferecidas. Evidentemente, sete vagas é um número baixo de oferta para ensino superior, 

ao passo que apenas 3 inscrições eram realizadas. Isso significa que, ainda que tenham vagas



109

sobrando, a procura pela graduação não era de todos e não era para todos, uma vez que muitos 

alunos não chegavam a terminar o ensino secundário. Além disso, como exposto na seção 2.2, 

a obrigatoriedade de ensino era até os 14 anos. Para além disso, objetivava a formação de mão 

de obra e houve um impedimento de sequência para o ensino, limitando o acesso ao ensino 

superior àqueles que cursavam o propedêutico. A saber, o contexto sócio-histórico e econômico 

do país não privilegiava a formação em grau superior. Logo, essas políticas de educação eram 

urgentes para reconfigurar esse panorama.

FIGURA 2 - ESTATÍSTICAS DE OFERTA DE ENSINO SUPERIOR

Fonte: INEP (1999)

Ao observar o gráfico 1, reitera-se o exposto no quadro 1. Há um aumento de oferta. 

Poucas vagas ofertadas, ainda que nem todas fossem preenchidas. Convém destacar que o não 

preenchimento das vagas continua sendo um problema atual. Das novas vagas oferecidas, 

33,5% foram preenchidas, ao passo que vagas remanescentes apenas 12%. A tabela 2 abaixo 

mostra esse problema com dados mais recentes.
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TABELA 1 - VAGAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR

Vagas de Cursos de Graduação

Categoria
Administrativa Tolal Geral de 

Vàgas
Vagas Novas 

Oferecidas

Vàgas de 
Programas 
Especiais

Vagas 
Remanes centes

Total Geral 10.662.501 7.873.702 19.302 2,769.497

Pública 750.050 572.122 12.065 166.663

Federal 453.059 333.900 5.723 114.236

Es ladual 205.173 170.485 5.693 28.9B5

Municipal 91.818 67.737 649 23.432

Privada 9.911.651 7.301.580 7.237 2.602.834

Fonte: INEP 2006-2016

Durante a vigência do primeira PNE de 2001, o número de alunos concluintes no ensino 

médio é inferior ao número de oferta de vagas no ensino superior. Isso comprova que “[...] o 

sistema educacional brasileiro foi pouco eficiente em sua capacidade de produzir aprovados e, 

consequentemente, concluintes na idade correta [...]” (INEP, 2012, p. 12)

Em contrapartida é preciso destacar que a iniciativa privada oferece maior número de 

vagas que o setor público, política iniciada com as políticas neoliberais em que a educação 

superior se insere numa na esteira da subordinação do país à economia global. Essa agenda 

neoliberal, juntamente com as ideias disseminadas pelos organismos multilaterais difundem 

uma concepção de universidade baseada em princípios mercantilistas e produtivistas, tendo 

sido, então, a iniciativa privada a solução mais eficiente para acelerar as vagas, conforme ex

posto no final da seção 2.2.

Como forma de resolver esse problema, no Governo do Presidente Luís Inácio Lula da 

Silva, o qual assumiu a presidência após a aprovação do PNE, foram criados os programas 

ProUni e o Fies para favorecer as universidades privadas e o Reuni nas universidades federais 

a fim de criar condições de ampliação de acesso e permanência na Educação Superior. Além 

disso, houve aumento de cursos de graduação a distância, a expansão da EaD e a política de 

cotas, tudo como forma de reverter os baixos índices de inclusão no Ensino Superior. “Estabe

lecer um amplo sistema interativo de educação a distância, utilizando-o, inclusive, para ampliar 

as possibilidades de atendimento nos cursos presenciais, regulares ou de educação continuada. 

(BRASIL, 2001)
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Assim, a previsão era que se aumentasse o acesso à universidade34 e que o modelo de 

ensino superior fosse pautado no ensino e na pesquisa. Além disso,

Para promover a renovação do ensino universitário brasileiro, é preciso, também, re
formular todo o rígido sistema atual de controles burocráticos. A efetiva autonomia
das universidades, a ampliação da margem de liberdade das instituições não-univer- 
sitárias e a completa revisão dos currículos mínimos constituem medidas, tão neces
sárias quanto urgentes, para adequar a Educação Superior às rápidas transformações 
por que passa a sociedade brasileira. (BRASIL, 1998, p.51)

Eram medidas auspiciosas para o momento político35 que visava a evolução do país, por 

meio de políticas de privatização. Para tanto, era necessária educação de qualidade, que os cus

tos não sofressem alteração, com a ampliação dos cursos de pós-graduação para a qualificação 

dos docentes que atuam no ensino superior e parcerias entre a União e os Estados. “Estimular 

a consolidação e o desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa das universidades, do

brando, em dez anos, o número de pesquisadores qualificados” e “Promover o aumento anual

do número de mestres e de doutores formados no sistema nacional de pós-graduação em, pelo

menos, 5%.” (BRASIL, 2001)

No documento já se vislumbra uma avaliação dos cursos superiores, como premissa 

para os investimentos futuros e a melhora no acesso à Universidade. Contudo, a avaliação com 

vistas a promover a melhoria na qualidade do ensino, subentendo novamente a avaliação como 

garantia de qualidade. “Institucionalizar um amplo e diversificado sistema de avaliação interna 

e externa que englobe os setores público e privado, e promova a melhoria da qualidade do 

ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão acadêmica.” (BRASIL. 2001)

Todas as metas propostas no PNE de 2001 vigoraram sob o jugo do Conselho Nacional 

de Educação, do INEP e do MEC, a fim de balizar as efetivações das normas. Tudo é avaliado 

e tabulado para servir de base para um novo Plano que é reavaliado pelas autoridades compe

tentes. A partir dos dados, as propostas, metas e os objetivos são reavaliados e novas diretrizes

34 Políticas de apoio à inovação tecnológica no Brasil: avanços recentes, limitações e propostas de ações / organizadores: Lenita 
Maria Turchi, José Mauro de Morais. Brasília: Ipea, 2017
35 A partir de1995 até 2002 começa a se configurar uma nova realidade social e política, que permite identificar mudanças nas 
estratégias de ação do Estado para a aprovação das políticas educacionais. Dentre as estratégias utilizadas, há a interferência 
do Poder Executivo no processo de elaboração das leis para a educação nacional, através da obstrução da tramitação dos pro
jetos e da apresentação de projetos de leis substitutivos próprios (de forma simultânea aos processos de obstrução). Com isto, 
a aprovação da legislação específica para a educação nacional passou a ser orientada por critérios político-partidários que 
deixaram de lado a forma participativa de fazer política desenvolvida junto à sociedade civil. Nesta nova perspectiva, os 
sistemas educacionais são redefinidos no bojo das reformas estruturais encaminhadas principalmente pelo Banco Mundial que 
se torna, no dizer de LEHER (1999), o “Ministério Mundial da Educação” dos países periféricos. No cerne da ideologia da 
globalização, as diretrizes do Banco Mundial consideram apenas a dimensão estritamente instrumental da educação face à nova 
dinâmica do capital, numa perspectiva estritamente economista, “.. .contribuindo para a hipertrofia da crença no determinismo 
tecnológico, com significativas consequências desmobilizadoras” (LEHER, 1999, p. 20). HERMIDA, Jorge Fernando. A 
reforma educacional na era FHC: duas propostas, duas concepções. Disponível em http://www.histedbr.fe.uni- 
camp.br/acer histedbr/seminario/seminario9/PDFs/2.48.pdf. Acesso em 01 de junho de 2020.

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario9/PDFs/2.48.pdf
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario9/PDFs/2.48.pdf
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são estabelecidas para que ao longo de 10 anos aconteça a evolução no setor educacional como 

proposto nos documentos. Novas metas foram propostas e passaram a vigorar a partir da apro

vação, a saber de 2014 a 2024.

Ao passo que o PNE de 2001 buscava impulsionar mudanças para a evolução política, 

científica, tecnológica e cultural do país, o PNE de 2014 visa consolidar o sistema educacional. 

A partir das análises feitas sobre o primeiro plano, de acordo com o Inep (2014), os dados 

obtidos apontam uma melhora substancial na educação com a evolução dos indicadores educa

cionais, evidenciando assim os processos de melhora em curso. Todavia, ainda há falhas que 

requerem novas políticas públicas, sobretudo no que tange às desigualdades sociais, seja por 

questões de raça, nível socioeconômico, gênero, localização geográfica, entre outros.

O novo documento, promulgado pela Lei n° 13.005, de 25 de junho DE 2014, prevê:

Art. 2° São diretrizes do PNE:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania 
e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e 
éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 
proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades 
de expansão, com padrão de qualidade e equidade;
IX - valorização dos (as) profissionais da educação;
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sus- 
tentabilidade socioambiental. (BRASIL, 2014)

As diretrizes permanecem dialogando com os documentos anteriores para a eliminação 

das desigualdades historicamente instauradas na sociedade. A erradicação ainda permanece 

como objetivo, o que chama atenção que diante de toda a trajetória sócio histórica ainda perdu

rem dados de analfabetismo, o que leva a pensar que o modo como as políticas foram propostas 

podem não ter se efetivado na prática, exigindo um novo olhar para essa problemática.

A valorização dos professores é pauta importante face ao processo histórico de despres

tígio na década de 1930, conforme exposto na seção anterior. Por isso:

A universalização da educação básica, a ampliação do acesso ao ensino profissionali
zante, ao ensino superior, à educação de jovens e adultos, à pós-graduação, o aperfei
çoamento das políticas inclusivas, a qualificação e a valorização dos profissionais da 
educação e dos docentes, entre outros objetivos do PNE, devem ser observados sob a 
ótica da universalização e também da redução das desigualdades que incidem sobre 
cada uma dessas dimensões e que impõem, por vezes, uma apropriação desequilibrada 
das oportunidades educacionais. (INEP, 2014, p. 10)
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Esses documentos (PNE) são primordiais para compreender os avanços e retrocessos da 

educação, é a partir deles que novas políticas públicas podem ser implantadas para que haja 

impactos positivos e esperados na vida de todos os sujeitos, a fim de ampliar a liberdade de 

todos, que é função da educação subsidiada por meio das políticas públicas.

O Inep apresenta a cada dois anos os dados sobre a efetivação das metas do PNE com 

vistas a aferir as evoluções do sistema educacional e operar mudanças naquelas em que deman

dam outras políticas para atuação. O novo plano de 2014 foi organizado em 20 metas de modo 

a dialogar com o plano anterior e organizar os itens que precisariam de mais atenção, a saber, 

aqueles que não foram contemplados nas metas propostas anteriormente.

Como me debruço apenas na educação superior, o PNE (2014) definiu somente as metas 

12, 13 e 14 para esse nível de ensino, tendo em vista que no plano anterior havia 32 metas. 

Entretanto, para a meta 12 fora estabelecidas 42 estratégias de ação, para a meta 13 foram 20 e, 

para a 14 foram definidas nove estratégias.

Embora o número surpreendemente menor no plano atual, é perceptível a repetição das 

metas vistas no documento de 2001, elaboradas com novo texto, porém com a mesma intenção.

Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta 
por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (de
zoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, 
pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público. 
(BRASIL, 2014)

No plano anterior a meta um definia “Prover, até o final da década, a oferta de educação 

superior para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos”. (BRASIL, 2001) Consequen

temente, fica evidente que os índices ainda não foram alcançados, havendo a necessidade de 

repetir a meta a fim de contemplar a demanda.
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TABELA 2 - VAGAS OFERECIDAS E OCIOSAS

A no Vagas oferecidas Vagas ociosas %
2001 1.408.492 371.802 26.39
2002 1.773.087 567.947 32.03
2003 2.002.733 739.779 36.93
2004 2.320.421 1.017.311 43.84
2005 2.435.987 1.038.706 42.64
2006 2.629.598 1.181.089 44.91
2007 2.823.942 1.341.987 47.52
2008 2.985.137 1.479.318 49.55
2009 3.164.679 1.653.291 52.2

2010 3.120.192 1.529.980 49

Fonte: Censo da Educação Superior INEP (2001-2010)

Conforme dados estatísticos do INEP, o número de vagas ociosas representa 371.802 

(26,39%) de carteiras não ocupadas em cursos presenciais das instituições públicas e privadas, 

em 2001, chegando em 2010 com 1.529.980, ou seja, 49% de ociosidade. Todavia, como aponta 

Barros (2015, p. 369), “a maioria das vagas não utilizadas estava em IES privadas, onde esse 

quantitativo aumentou expressivamente: de 359.925, em 2001, atingiu o total de 1.493.205 va

gas em 2010.” Quero evidenciar que os dados que o INEP disponibiliza podem ser melhor 

explorados. No entanto, não é meu objetivo fazê-lo. Quero destacar as políticas que estão por 

detrás de todo o sistema educacional até chegar à avaliação nacional de cursos e investigar se 

há diálogo entre os documentos e a avalição de Cursos com vistas a compreender as políticas 

linguísticas e suas ideologias que sustentam/orientam as provas do ENADE.

A retomada para o aumento do índice na meta 12 precisa ser alcançado e isto está dire

tamente ligado às questões geopolíticas em determinados estados e entornos particulares. Os 

aumentos de vagas nas universidades privadas, mesmo com políticas para manutenção dessa 

política neoliberal, como os Prouni e o Fies, já citado anteriormente, não favoreceram o cum

primento objetivado no PNE (2001). Além disso, a educação pública é direito de todos e, ao 

que se apresenta, ainda estamos distantes de alcançar excelência nesse quesito. A meta aponta 

para a saída da educação elitista para a educação de massa.

A meta de número 13, embora diga respeito ao ensino superior, está mais voltada para 

a pós-graduação. Porém, esta se apresenta como novidade no plano (2014). “Elevar a qualidade 

da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo 

exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), 

sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores”. (BRASIL, 2014)
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Trata-se de uma meta voltada, portanto, para a elevação da qualidade da educação 
superior (ES) no País e que está intimamente relacionada com as demais metas dedi
cadas a esse nível de ensino: a Meta 12, que visa à expansão das matrículas em cursos 
de graduação, e a Meta 14, relativa à expansão das matrículas na pós-graduação stricto 
sensu. (BRASIL, 2015, p. 227)

Como já apontando anteriormente, a qualidade de ensino foi discutida nos documentos 

anteriores partindo da premissa da avaliação, ou seja, um discurso sócio historicamente cons

truído como avaliação refletindo qualidade de educação. A partir da meta 13, evidencia-se a 

mudança discursiva, por conseguinte, sinalizando para o incentivo à pesquisa, respeito à auto

nomia das instituições e compreendendo que a qualidade é resultado da construção do conhe

cimento, da experenciação de saberes.

De acordo com a LDB de 1996, para atuar no ensino superior, os profissionais precisam 

passar pela qualificação em nível de pós-graduação. Fica claro o diálogo com o PNE (2001) 

que preconizava eliminar a presença de professores leigos nas escolas, para tanto era necessário 

rever a formação docente inicial já que uma educação de qualidade requer profissionais quali

ficados. Segundo os dados apresentados pelo Inep em 2015, o percentual de 75% de docentes 

qualificados está próximo de ser atingido ainda dentro do prazo do plano atual.

Diante disso, é possível observar o crescimento do país no que tange à inovação e ao 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da cultura. São essas políticas, que efetivadas, 

apresentam o retorno e a qualidade de educação que se espera no país.

A meta 14 dialoga com a 13, pois prevê “elevar gradualmente o número de matrículas 

na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) 

mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores.” (BRASIL, 2014). Ao passo que a meta 13 ins

taura novidade ao plano, a meta 14 repete as metas 15 e 16 do PNE (2001).

15. Estimular a consolidação e o desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa das 
universidades, dobrando, em dez anos, o número de pesquisadores qualificados.
16. Promover o aumento anual do número de mestres e de doutores formados no sis
tema nacional de pós-graduação em, pelo menos, 5%. (BRASIL, 2001)

A ampliação no número de mestres e doutores titulados anualmente em cursos de pós- 

graduação stricto sensu merece destaque para se alcançar da Meta 13, em face da expansão na 

demanda por docentes qualificados. Entretanto para o alcance da referida meta, que se apresenta 

reformulada, mas com a mesma intenção, o PNE depende de uma política nacional de avaliação 

da educação superior, em cooperação com as instituições de ensino superior e, dessa forma,
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balizar os aumentos percentuais de docentes qualificados (mestrado/doutorado) no conjunto de 

profissionais destas organizações.

O empenho das universidades em melhorar a qualidade de educação, a formação conti

nuada, a especialização de profissionais em stricto e latu sensu, a articulação entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão podem ser comprovadas nos dados expostos no site do INEP36. Além da 

meta 13 do plano de 2014 que foi cumprida.

A qualificação dos professores da educação superior vem aumentando a cada ano, 
segundo dados apurados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep). Mais de 80% dos 384 mil docentes têm mestrado e/ou douto
rado. As informações do Censo da Educação Superior 2018 indicam que a meta 13 do 
Plano Nacional de Educação (PNE) foi alcançada. (INEP, 2020)

No entanto, conforme os gráficos apresentados anteriormente, não há procura pelas va

gas ofertadas nos cursos superiores. Nesse norte, há de considerar o que Bagno (2013) explica 

acerca disso nos cursos de Letras. Há um desprestígio recorrente aos cursos nas últimas quatro 

ou cinco décadas. De acordo com o pesquisador, o salário baixo, a degradação das condições 

de trabalho “têm levado a uma redução drástica do contingente de pessoas bem formadas, bem 

letradas e de origem socioeconômica privilegiada que querem se dedicar ao ensino básico”. 

(BAGNO, 2013, p.30).

O autor ainda acrescenta que, “abandonados por essas camadas da sociedade, os cursos 

superiores voltados para a formação docente são procurados cada vez mais por pessoas origi

nárias de grupos sociais em que as práticas letradas (leitura e escrita) são muito restritas, quando 

não praticamente nulas.” (Op. Cit.) Diante desse panorama que o pesquisador apresenta, aque

les que ingressam nos cursos superiores desistem no primeiro ou segundo semestre devido à 

falta de letramento. Além disso, como esses graduandos fazem parte de uma camada trabalha

dora da população, as bolsas oferecidas pelas universidades não são suficientes para atender a 

todos, corroborando com a evasão dos cursos.

É de se relevar que numa sociedade com uma distribuição de renda tão desigual, muitos 

dos estudantes precisam optar por empacotar compras no caixa do supermercado para pagar a 

conta de luz no final do mês, a fazer uma cópia de um texto na universidade, a qual elxs, muitas 

vezes, mal compreendem.

São questões sociais marcados pela história que não podem ser ignorados porque ecoam 

nas vozes sociais, nos discursos, documentos. Ademais, são fatos que requerem outras políticas 

que não linguísticas, mas são refletidas e refratadas nas políticas linguísticas. Fatos históricos 

que carregam ideologias como a falta de domínio da língua para compreender textos dos mais

36 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-registra-au- 
mento-na-participacao-de-mestres-e-doutores-no-ensino-superior/21206 acesso em 23 de setembro de 2020.

http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-registra-aumento-na-participacao-de-mestres-e-doutores-no-ensino-superior/21206
http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-registra-aumento-na-participacao-de-mestres-e-doutores-no-ensino-superior/21206
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básicos. Ideologias linguísticas que são divulgadas pelos meios de comunicação quando saem 

os resultados de avaliações como Saeb, prova Brasil, ENEM, ENADE. Ou como o próprio 

Indicador Nacional de Analfabetismo Funcional -  INAF37 - aponta que três a cada 10 brasileiros 

não conseguem reconhecer informações básicas em cartazes e/ou folhetos. Crenças que são 

reiteradas e, ainda que as políticas públicas promulgadas apontem discursivamente para objeti

vos e metas para erradicação delas, as políticas linguísticas -  avaliações em larga escala -  per

manecem orientadas pelas ideologias historicamente construídas.

Os documentos expostos até aqui trataram das metas, objetivos e políticas públicas edu

cacionais em sentido amplo. A partir da próxima seção, passo a apresentar os documentos es

pecíficos da formação docente de modo a estreitar a discussão da tese. Vale destacar que reto

mar os documentos desde a LDB (1996) é extremamente relevante porque toda análise requer 

um processo de olhar desde o longo prazo temporal. Isso porque nenhum documento e/ou pro

posta educacional é elaborado do zero, ele parte de um longo processo de crítica, reflexão e 

confronto das linhas que orientam a educação nacional.

3.2 O CURSO DE LETRAS

A partir dos documentos gerais direcionados à educação apresentados anteriormente, 

nesta seção, tendo em vista o objetivo de investigar o diálogo entre as Diretrizes Curriculares 

para os Cursos de Letras e o ENADE como orientação para os respectivos cursos, apresento o 

Parecer CNE/CP 009/2001b que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação 

plena. Documento este que deve orientar os cursos de licenciatura, como consta no Parecer 

CNE/CES 492/2001a que estabelece as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Letras. E também 

o parecer CNE 776/97 que orienta as diretrizes curriculares dos cursos de graduação.

Antes de 1997 não havia menção a documentos que norteassem os cursos de gradua

ção38, foi com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases de dezembro de 1996 que decretos, 

orientações, leis e pareceres começaram a orientar a formação docente em nível de graduação. 

Sendo assim, no período em foco para este estudo, o primeiro documento que menciona as 

diretrizes para a graduação surge com o parecer 776/97.

O documento estabelece que a Câmara de Educação Superior deve deliberar sobre as 

diretrizes curriculares propostas pelo MEC para os cursos de graduação. O parecer define que

37 Disponível em: https://drive.google.eom/file/d/1ez-6irlrRRUm9JJ3MkwxEUffltiCTEI6/view. Acesso em 23 de 
setembro de 2020.
38 Em pesquisa a documentos anteriores não encontrei nada que orientasse a formação dos cursos de Letras

https://drive.google.com/file/d/1ez-6jrlrRRUm9JJ3MkwxEUffltjCTEI6/view
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há necessidade de um currículo mínimo a fim de facilitar os processos de transferência de es

tudantes entre instituições. Por outro lado, o parecer afirma que:

[...] os currículos dos cursos superiores, formulados na vigência da legislação revo
gada pela Lei 9.394 de dezembro de 1996, em geral caracterizam-se por excessiva 
rigidez que advém, em grande parte, da fixação detalhada de mínimos curriculares e 
resultam na progressiva diminuição da margem de liberdade que foi concedida às ins
tituições para organizarem suas atividades de ensino” (BRASIL, 1997, p. 1)

O documento alerta reconhecer que a fixação dos currículos atendia a demandas de gru

pos específicos que impunham obstáculos no mercado de trabalho, como a rigidez excessiva o 

que resultou no excesso de disciplinas obrigatórias e na prorrogação dos cursos de graduação. 

Ainda, o parecer destaca que a nova LDB propõe a flexibilização na organização de cursos e

carreiras e “a nova lei estabelece a necessidade de uma profunda revisão de toda a tradição que

burocratiza os cursos e se revela incongruente com as tendências contemporâneas de considerar 

a boa formação no nível de graduação como uma etapa inicial da formação continuada.” (BRA

SIL, 1997, p. 2).

Embora o parecer 776/97 estabeleça orientações gerais para a graduação, são estas que 

começam a esboçar a formação para o século XX. Isso porque, após o período de governo 

militar, um longo processo de mudanças passa a ser instaurado apontando então para os passos 

iniciais de mudanças. A educação deve ser prioridade para o desenvolvimento do país, ainda 

que esteja revestida de uma política neoliberal, assim são os documentos promulgados e as leis 

sancionadas que fortalecem o processo nas universidades e nos cursos superiores.

Os Cursos de graduação precisam ser conduzidos, através das Diretrizes Curriculares, 
a abandonar as características de que muitas vezes se revestem, quais sejam as de 
atuarem como meros instrumentos de transmissão de conhecimento e informa
ções, passando a orientar-se para oferecer uma sólida formação básica, preparando o 
futuro graduado para enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, 
do mercado de trabalho e das condições de exercício profissional. (BRASIL, 1997, p. 
2 -  grifos meus)

Tendo em vista os grifos no enunciado acima, fica evidente a necessidade de a gradua

ção mudar a atuação, de mero instrumento de transmissão de conhecimento para uma concep

ção mais socio interacional, que leve a refletir sobre formação e atuação, no caso da formação 

de professores. Nos documentos se reconhece que as mudanças sociais requerem a ressignifi- 

cação da educação, do ensino, dos saberes. Os sujeitos não são páginas em branco que precisam 

ser preenchidas com o conhecimento que lhes é transmitido, nem mesmo há necessidade de 

moldar os sujeitos a um conjunto de normas, com uma ideologia de padrão. O conhecimento 

se constrói nas interações socio histórias e discursivas, num diálogo em que os saberes entram
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em conflito a fim de que haja a reflexão e a compreensão de que os discursos não são únicos e 

funcionam em qualquer situação, mas que dialogam e conflituam em situações particulares por

que há objetivos específicos para cada formação.

A necessidade de mudanças apontadas no Parecer já vinha sendo discutida na Univer

sidade com professores que vivenciaram a sala de aula e já sabiam dessa necessidade urgente 

de outra concepção no ensino, como se pode observar na crítica de Geraldi ao ensino de língua 

portuguesa na educação básica:

Na medida em que a escola concebe o ensino de língua como simples sistema de nor
mas, conjunto de regras gramaticais, visando a produção correta do enunciado comu
nicativo culto, lança mão de uma concepção de linguagem como máscara do pensa
mento que é preciso moldar, domar para, policiando-a, dominá-la, fugindo ao risco da 
subversão criativa, ao risco de predicar como ato de invenção e liberdade. Por isso, na 
escola, os alunos não escrevem livremente, fazem redações, segundo determinados 
moldes; por isso não leem livremente, mas resumem, ficham, classificam persona
gens, rotulam obras e buscam fixar a sua riqueza numa mensagem definida. (GE- 
RALDI, 1997, p. 24 -  grifos do autor)

O autor ainda destaca que é urgente superar toda uma concepção de saberes como uma 

soma de informações a consumir, aproximando-se assim do parecer de 1997, que dispõe que os 

cursos de superiores devem preparar “o futuro graduado para enfrentar os desafios das rápidas 

transformações da sociedade, do mercado de trabalho e das condições de exercício profissio

nal”. O conceito de formação não pode mais ser alienado, precisa superar a concepção tradici

onal de forma que o sujeito passe a agir sobre o mundo e, por conseguinte, transformá-lo.

Com o crescimento e o desenvolvimento do país, surge a necessidade de sujeitos atuan

tes, críticos, reflexivos e autônomos para atender às diferentes demandas do exercício profissi

onal e, por conseguinte, contribuir com avanço da ciência e da tecnologia. Todavia, o que se 

mostra é o projeto político neoliberal em ação, atendendo a demandas do mercado, como se lê 

abaixo o item número 5, o qual preconiza o estímulo de práticas de estudo independente. Essas 

práticas dizem respeito ao graduando buscar mais formação no setor privado, ou apenas se re

fere a atividades complementares, as quais devem fazer parte do currículo

Além disso, o documento estabelece que a universidade terá autonomia na construção 

de seu currículo, porém tem percentual a ser seguido conforme a regulamentação no item 2. Por 

fim, o item 8 já acena para as avaliações nacionais, as quais servirão de mecanismo de controle 

de qualidade de Ensino. Nessa direção, os relatores do parecer propõem:

1) Assegurar às instituições de ensino superior ampla liberdade na composição da 
carga-horária a ser cumprida para a integralização dos currículos, assim como na es
pecificação das unidades de estudos a serem ministradas;
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2) Indicar os tópicos ou campos de estudo e demais experiências de ensino-aprendi- 
zagem que comporão os currículos, evitando ao máximo a fixação de conteúdos es
pecíficos com cargas horárias pré-determinadas, as quais não poderão exceder 
50% da carga horária total dos cursos;
3) Evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de graduação;
4) Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro graduado possa 
vir a superar os desafios de renovadas condições de exercício profissional e de produ
ção do conhecimento, permitindo variados tipos de formação e habilitações diferen
ciadas em um mesmo programa;
5) Estimular práticas de estudo independente, visando uma progressiva autono
mia profissional e intelectual do aluno;
6) Encorajar o reconhecimento de conhecimentos, habilidades e competências adqui
ridas fora do ambiente escolar, inclusive as que se referiram à experiência profissional 
julgada relevante para a área de formação considerada;
7) Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual 
e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades de extensão;
8) Incluir orientações para a condução de avaliações periódicas que utilizem ins
trumentos variados e sirvam para informar a docentes e a discentes acerca do desen
volvimento das atividades didáticas. (BRASIL, 1997, p. 3 -  grifos meus)

A partir das propostas acima mencionadas, o CNE 776/97 promoveu audiências públi

cas a fim de receber subsídios sobre as diretrizes estabelecidas pelo MEC. E, apenas em 2001, 

o CNE/CES 492/2001a, que trata da aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cur

sos de Letras, é elaborado e passa a vigorar em 2002. Documento este que dialoga com o 

CNE/CP 009/2001b, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 

Estes documentos corroboram com a necessidade urgente de mudança em todas as diretrizes 

para o ensino superior com vistas a resolver um problema que era evidente na formação docente, 

a saber, a reprodução de conhecimento ou a educação bancária como Paulo Freire chamava.

Nas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em Letras CNE/CES 492 de 

2001, indica-se que Universidade não é simplesmente reflexo da sociedade e sim um espaço de 

cultura e de imaginação criativa, de modo que possa atuar e intervir na sociedade de forma 

ética. “A área de Letras está abrigada dentro das ciências humanas e funda a relação dialética 

entre o pragmatismo da sociedade moderna e o cultivo de valores humanistas”.

Convém destacar que esses valores humanistas poderiam limitar discussão acerca do 

curso de Letras, como se fosse suficiente uma leitura da trajetória das ações humanas desde o 

mundo antigo até os dias atuais. As concepções científicas do século XX são outras e deman

dam por reflexões muitos mais globalizantes de atuação que tecer parâmetros da antiguidade 

clássica para a atual. Considerando que os cursos de Letras se inserem nas ciências humanas, 

retomamos a perspectiva de Bakhtin (1992, p. 334):
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As ciências humanas não se referem a um objeto mudo ou a um fenômeno natural, 
referem-se ao homem na sua especificidade. O homem tem a especificidade de ex
pressar-se sempre (falar), ou seja, de criar um texto (ainda que potencial). Quando o 
homem é estudado fora do texto e independemente do texto, já não se trata de ciências 
humanas (mas de anatomia, de fisiologia humanas, etc).

Desse modo, como destaca o filósofo “quando estudamos o homem, buscamos e encon

tramos o signo em toda parte e devemos tentar compreender sua significação”. Sendo assim, os 

cursos de Letras têm a preocupação de estudar a significação das interações discursivas, do 

homem, da história, do contexto, sempre interligados, e não segregando o sujeito da língua, do 

texto. Caso contrário, permanece a concepção de transmissão de conhecimento e informações 

como já exposto acima. A proposta é que os cursos de Letras sejam flexíveis e:

1.facultem ao profissional a ser formado opções de conhecimento e de atuação no 
mercado de trabalho; 2. Criem oportunidade para o desenvolvimento de habilidades 
necessárias para se atingir a competência desejada no desempenho profissional; 3. 
Deem prioridade à abordagem pedagógica centrada no desenvolvimento da autono
mia do aluno; 4. Promovam articulação constante entre ensino, pesquisa e extensão, 
além de articulação direta com a pós-graduação; 5. Propiciem o exercício da autono
mia universitária, ficando a cargo da Instituição de Ensino Superior definições como 
perfil profissional, carga horária, atividades curriculares básicas, complementares e 
de estágio. (BRASIL, 2001a, p. 29)

Para tanto, fica evidente que as diretrizes de 2001a devem contemplar elementos es

senciais de cada área do conhecimento, promover o desenvolvimento intelectual e autônomo, 

reduzir o tempo de graduação com excesso de disciplinas a fim de evitar a evasão, instituir 

programas de iniciação científica e incluir as dimensões éticas e humanísticas.

Assim, “é perceptível que o currículo precisa ser visto como uma construção cultural de 

forma articulada com a aquisição do saber” (IBIDEM, p.29). Portanto, no documento se define 

currículo “como todo e qualquer conjunto de atividades acadêmicas que integralizem um curso” 

(IBIDEM, p. 29). De tal modo, fica estabelecida que a atividade acadêmica curricular deve 

articular competências e habilidades necessárias para a formação e que possa ser avaliada in

terna e externamente, no entanto não se excluem as disciplinas convencionais. Essa flexibiliza

ção possibilita “eliminar a rigidez estrutural do curso; imprimir ritmo e duração ao curso, nos 

limites adiante estabelecidos; utilizar, de modo mais eficiente, os recursos de formação já exis

tentes nas instituições de ensino superior.” (p. 29) Para tanto, o colegiado do curso é responsável 

pela concepção e pelo acompanhamento da diversidade curricular.

Quanto ao perfil dos formandos, as diretrizes definem que:

O objetivo do Curso de Letras é formar profissionais Interculturalmente compe
tentes, capazes de lidar, de forma crítica, com as linguagens, especialmente a verbal, 
nos contextos oral e escrito, e conscientes de sua inserção na sociedade e das relações
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com o outro. Independentemente da modalidade escolhida, o profissional em Letras 
deve ter domínio do uso da língua ou das línguas que sejam objeto de seus estudos, 
em termos de sua estrutura, funcionamento e manifestações culturais, além de ter 
consciência das variedades linguísticas e culturais. Deve ser capaz de refletir teorica
mente sobre a linguagem, de fazer uso de novas tecnologias e de compreender sua 
formação profissional como processo contínuo, autônomo e permanente. A pesquisa 
e a extensão, além do ensino, devem articular-se neste processo. O profissional deve, 
ainda, ter capacidade de reflexão crítica sobre temas e questões relativas aos conheci
mentos linguísticos e literários. (BRASIL, 2001a, p. 30- grifos meus)

Apesar de a discussão acerca do termo competência não ser novidade pelo seu uso nos 

documentos, é assim que aparece em leis, diretrizes, pareceres, etc. Embora remeta à política 

neoliberal, na qual se espera que o sujeito tenha competências para atender ao mercado, reme

tendo à mão de obra tecnicista, para a formação docente a palavra precisa remeter a saberes. 

Sedo assim, formar profissionais Interculturalmente competentes é saber agir em práticas soci

ais interculturais, considerando os conhecimentos e atitudes interculturais desenvolvidas pelos 

sujeitos. Isto é, compreender as diversas perspectivas e visões sobre o mundo, conhecer e pes

quisar a respeito da própria cultura, saber se autoavaliar, adaptar e se ajustar a diferentes locais 

culturais, bem como os sujeitos que nele atuam, adaptar-se às diferentes práticas de linguagem 

interculturais, saber escutar, observar, estar aberto a novos aprendizados. Ser flexível, tolerante 

com o outro e consigo mesmo, analisar, interpretar, narrar e respeitar as diferentes culturas e os 

saberes sociolinguísticos.

Além disso, ser capaz de lidar de forma crítica. Ou seja, fazer uso da lógica e da racio

nalização para identificar pontos convergentes e divergentes diante de situações problema e/ou 

alternativas, chegar a conclusões e a novas abordagens a problemas. Ter conhecimento Crí

tico é entender os fatos e ações nas práticas sócio-históricas. Nesta perspectiva, significa ques

tionar tudo aquilo que está ao redor das interações sociais, sejam elas verbais ou não. Desta 

forma, considerar que o conhecimento crítico reflete a capacidade que um indivíduo possui para 

questionar e fazer análises de forma racional.

O perfil do profissional de Letras está pautado numa concepção sociointeracionista, nas 

interações sociais com o outro, com a situação especial, na qual a linguagem constitui o sujeito, 

considerando suas subjetividades. Como destaca Bakhtin (1992), a formação nas ciências hu

manas está calcada no outro, nas palavras do outro, na interpretação da palavra do outro, a qual 

representa um ponto de vista, uma visão de mundo. E este outro é que nos constrói e nos define, 

lançando mão a um diálogo entre locutor e interlocutor, formando a tessitura discursiva em que 

os sujeitos, assim imersos, se reconhecem.
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Fato que julgo relevante destacar é que o documento apresenta diretrizes de forma am

pla. Dessa forma, as IES têm autonomia para tecer seus currículos, grades de disciplinas, horá

rios, planos de trabalho, etc. Nesse norte, mesmo com uma coluna dorsal que parametrize e 

reflita as diretrizes, é um documento que exige diálogo de todo o colegiado do curso, para que 

os documentos ressoem um concerto polifônico. Convém considerar que, infelizmente, nem 

sempre as IES têm um corpo docente efetivo, muitas ainda enfrentam a ausência de profissio

nais concursados e, a rotatividade de docentes pode, em certa medida, comprometer esse con

certo. Como pesquisadora, vivenciei duas reestruturações em currículos em duas IES, no en

tanto o que observei foi muito diferente, considerando o contexto de cada uma das instituições. 

Evidentemente não é tema a ser discutido nesse momento porque declinaria a proposta da tese. 

Entretanto, creio ser um próximo passo para ampliar as discussões feitas nesta pesquisa.

No que tange às competências e habilidades, o graduado em Letras deve ser identificado 

por múltiplas competências e habilidades adquiridas durante sua formação acadêmica conven

cional, teórica e prática, ou fora dela.

• domínio do uso da língua portuguesa ou de uma língua estrangeira, nas suas 
manifestações oral e escrita, em termos de recepção e produção de textos;
• reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como fenômeno psicológico, educaci
onal, social, histórico, cultural, político e ideológico;
• visão crítica das perspectivas teóricas adotadas nas investigações linguísticas e lite
rárias, que fundamentam sua formação profissional;
• preparação profissional atualizada, de acordo com a dinâmica do mercado de traba
lho;
• percepção de diferentes contextos interculturais;
• utilização dos recursos da informática;
• domínio dos conteúdos básicos que são objeto dos processos de ensino e apren
dizagem no ensino fundamental e médio;
• domínio dos métodos e técnicas pedagógicas que permitam a transposição dos 
conhecimentos para os diferentes níveis de ensino (BRASIL, 2001a, p. 30 -  grifos 
meus)

Dominar a língua portuguesa nas suas manifestações oral e escrita me leva a compreen

der que o graduado precisa ser fluente na língua. Entretanto, em se tratando de Língua portu

guesa o que é ser fluente? Que ideologia linguística está em pauta e por quê? Entretanto, o 

documento não define uma concepção de língua(gem), mas uma diversidade de concepções 

quando fala que o graduando deve fazer “reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como 

fenômeno psicológico, educacional, social, histórico, cultural, político e ideológico” e que “ os 

estudos linguísticos e literários devem fundar-se na percepção da língua e da literatura como 

prática social e como forma mais elaborada das manifestações culturais”.
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Fica subjacente a crença da ideologia linguística de uma língua certa, aquela que o pro

fessor precisa dominar para ensinar os alunos a usar o português padrão. A ideologia da padro

nização se sobrepõe às diferentes concepções de língua presentes no documento à medida que 

o graduado deve dominar a língua.

No entanto, há uma mescla entre o novo e a tradição, ou seja, a tradição de uma forma

ção de professor de língua portuguesa que estuda os conteúdos da língua e da literatura. Ao 

passo que o novo está relacionado com o trabalho desenvolvido acerca de competência e habi

lidades e os discursos de aprender a aprender. Tendo em vista que o estudo da Língua portu

guesa é discutido a partir do século XVIII, os modelos seguidos para o ensino da língua seguem 

a mesma estrutura Lusitana, pautada nos cânones da literatura portuguesa.

Ao atentar para o perfil que consta no documento, há uma visão generalizada que ora 

enfoca os sujeitos para a esfera do trabalho, ora requer a inserção das tecnologias de informação 

no trabalho, mas não define uma nova formação para o professor que venha a conduzir outra 

concepção da disciplina de língua portuguesa na escola. Ademais, não se lê em momento algum 

as palavras professor e docência, deixando a descrição no âmbito teórico e generalizado de um 

profissional na atualidade. Assim, a formação de um profissional para educação básica fica 

fragilizada, uma vez que são esses os discursos que delineiam a formação inicial.

Dessa forma, como já mencionado acima, o currículo sendo definido pelas IES, as es

colhas de concepção de linguagem são políticas e marcam explícitas ou implicitamente as ações 

escolhidas por e pela linguagem. Fato que Bagno (2013) também critica que, mesmo as IES 

conhecendo as diretrizes para a formação, propõem disciplinas em perspectivas retrógradas, ou 

apenas por uma vertente. Diante disso, não é possível definir em que medida os acadêmicos 

compreendem a diversidade teórica e a necessidade dessas abordagens para a complexidade 

que é ensinar língua portuguesa no ensino básico

Além disso, muitos dos documentos para a educação básica apresentem a concepção a 

partir da teoria do círculo de Bakhtin, define que “a verdadeira substância da língua não é cons

tituída por um sistema abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada 

[...] mas pelo fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação ou das enun

ciações. A interação verbal constitui assim a realidade fundamental da língua” (BAKHTIN, V. 

N. VOLOCHINOV, 1981, p. 91), mas não se pode afirmar que essa visão realmente oriente os 

documentos.

Nesse norte, não seria dominar uma concepção de linguagem, haja vista que uma unici

dade teórica pode remeter à língua idealizada, mas compreender que são nas interações verbais 

que a língua vai se construindo discursivamente, portanto, a criticidade em saber reconhecer e
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discutir diferentes situações interacionais por meio de diferentes visões de ciência e linguagem. 

Se assim o é, dominar a língua reitera a ideologia da língua única, da norma padrão, da neces

sidade de dominar a língua para ensinar o português correto.

Destaco o penúltimo item das competências acima para enfatizar o diálogo com a LDB 

(1996) e o parecer do CNE 009/2001b, que será tratado a seguir, confirmando a concerto poli- 

fônico de vozes políticas que ressoam para o mesmo objetivo. Flexibilizar o ensino em nível 

superior e fazer uma relação entre a teoria e a prática, formando profissionais para atuar em 

contextos globalizados, num mundo grafocêntrico, que exige cidadãos que saibam ler e escrever 

em diferentes práticas sociais.

A última ênfase acima dialoga com a diretriz anterior e com o aumento da carga horária 

de estágio presente no o parecer do CNE 009/2001b, considerando que antes da alteração das 

horas de estágio, os graduandos tinham a prática somente nos dois últimos anos da graduação. 

Assim, “entendido como o tempo de aprendizagem que, através de um período de permanên

cia, alguém se demora em algum lugar ou ofício para aprender a prática do mesmo e depois 

poder exercer uma profissão ou ofício”. (BRASIL, 2001a -  grifos meus). Logo, o tempo de 

aprendizagem em estágio permite reconhecer a transposição dos saberes teóricos para a prática, 

permitindo que o graduando possa refletir concomitantemente às aulas teóricas os saberes prá

ticos que são desenvolvidos na escola.

Além das aptidões supracitadas, o documento destaca que o profissional de Letras esteja 

apto para atuar interdisciplinarmente em áreas afins, deve saber atuar em grupo, resolver pro

blemas, tomar decisões e se comunicar dentro da multiplicidade de saberes que envolve a sua 

formação. E, sobretudo, agir com ética, responsabilidade social e educacional e ciente de sua 

atuação na prática, pois deverá ampliar o senso crítico para a busca de formação contínuo 

para atender as demandas e mudanças da sociedade.

Sobre os conteúdos curriculares, deve-se considerar os diversos profissionais que se 

objetiva formar e os conteúdos que caracterizam a base do curso, já que estão ligados à área de 

Estudos Linguísticos e Literários, com vistas a atender o desenvolvimento de competências e 

habilidades específicas.

Os estudos linguísticos e literários devem fundar-se na percepção da língua e da lite
ratura como prática social e como forma mais elaborada das manifestações cultu
rais. Devem articular a reflexão teórico-crítica com os domínios da prática -  essenci
ais aos profissionais de Letras, de modo a dar prioridade à abordagem intercultural, 
que concebe a diferença como valor antropológico e como forma de desenvolver 
o espírito crítico frente à realidade (BRASIL, 2001a, p. 31 -  grifos meus)
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Diante disso, é necessário que os currículos atentem para os componentes históricos, 

sociais, culturais, ideológicos dentro da interação humana. Nesse norte, a relevância social da 

linguística (FARACO, 2008) ganha maior prospecção reconhecendo que todos os aspectos re

lacionais da vida social afetam a linguagem, portanto introduzindo então a necessidade de “à 

abordagem intercultural, que concebe a diferença como valor antropológico e como forma de 

desenvolver o espírito crítico frente à realidade”.

Dessa forma, é impossível desvincular a língua da política e como esta se nutre daquela 

dentro das enunciações e causam impacto social. A explicação disso está na correlação de como 

o funcionamento da linguagem organiza a vida social e as práticas propiciadas na e por meio 

dela. A prática social é o conceito fundamental do enfoque discursivo contemporâneo da lin

guagem, compreendendo-a como processo que vai do ponto de partida significante na aborda

gem da cultura e interação social. Para tanto, o profissional de Letras deve entender que os 

sentidos não são únicos e imutáveis, tudo depende da situação porque os sentidos resultam da 

interação coletiva dos interlocutores. Ou seja, na enunciação que a linguagem verbal adquire 

mobilidade interlocutória, que a faz discurso, porque atribui e/ou produz sentidos e isso acon

tece na/pela prática social.

A enunciação enquanto tal é puro produto da interação social, quer se trate de um ato 
de fala determinado pela situação imediata ou pelo contexto mais amplo que constitui 
o conjunto das condições de vida de uma determinada comunidade linguística 
(BAKHTIN, 2006, p. 116).

Teoricamente, o profissional de Letras precisa compreender como o mundo se globaliza 

cada vez mais, a cultura vai do local, para o glocal e, por conseguinte, mundializa, a língua 

serve como mercado de troca quando os mercados se unificam. Hoje, mais que antes, grupos se 

deslocam no tempo e no espaço, as singularidades se reafirmam, a mobilidade de povos, grupos, 

regiões, culturas requerem um lugar social, próprio e singular. É nesse imbricamento que a 

sociedade moderna vive e a escola é o lugar do debate das diferenças para que se ganhe presença 

e significado.

A abordagem intercultural requer questionamento das formas cristalizadas de explicar 

a diferença, as subjetividades, a fim de tecer discussões para a construção de conhecimentos, 

permitir que os alunos compreendam os usos e mecanismos da língua(gem), levando-os a re

fletir e questionar as formas constituídas de saber, compreender a língua(gem) para além de 

normas e regras a serem seguidas.
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Nessa perspectiva, a diretriz propõe a superação de processos homogeneizantes de en

sinar língua, e sim discutir sobre as singularidades, mostrando como a constituição da humani

dade é diversa. Por isso, a abordagem de valor antropológico, para avaliar as diferenças sociais, 

étnicas etc., a fim de promover alternativas de intervenção sobre a realidade social, não negando 

as diferenças, as questões políticas delas, na busca por um diálogo inter(trans)disciplinar capaz 

de desenvolver o pensamento crítico sobre a vida social, a cultura, a política, a história.

De forma integrada, o curso deve propiciar atividades acadêmicas que enriqueçam e 

favoreçam a aquisição de competências e habilidades como estágios, grupos de estudos, con

gressos, seminários, docência, cursos, sequências didáticas, entre outros. Para as licenciaturas 

especificamente, enfatizam-se também conteúdos da educação básica, as didáticas de cada um 

deles e as pesquisas que os embasam.

A estruturação do curso de Letras deve seguir a LDB. Já sua avaliação deve ser um 

processo de aperfeiçoamento contínuo e crescimento qualitativo que se pautam:

pela coerência das atividades quanto à concepção e aos objetivos do projeto pedagó
gico e quanto ao perfil do profissional formado pelo curso de Letras; 
pela validação das atividades acadêmicas por colegiados competentes; 
pela orientação acadêmica individualizada; 
pela adoção de instrumentos variados de avaliação interna;
pela disposição permanente de participar de avaliação externa. (BRASIL, 2001a, p. 
31)

Pelo exposto no documento, há autonomia das instituições para criação de seus currícu

los que devem seguir essas diretrizes e a LDB. Além disso, a avaliação já  preconiza a avaliação 

de cursos como visto acima, deve estar disposto para participar. Sendo assim, fica clara a polí

tica determinada que a avaliação é premissa para o andamento do curso, bem como reitera a 

ideologia que há necessidade de avaliação. De acordo com Shohamy (2006) os mecanismos de 

política linguística são o ponto de convergência entre a ideologia (ou representações) e as prá

ticas.

[d]eve-se observar que os mecanismos ou dispositivos políticos são utilizados por to
dos os grupos na sociedade, de forma descendente ou ascendente, sempre que eles 
utilizam a língua como forma de converter ideologias em práticas e de criar políticas 
de fato. No entanto, são aqueles que têm autoridade que podem utilizar os mecanismos 
de forma mais efetiva, já  que eles têm mais/maior acesso a sanções, penalidades e 
recompensas, incluindo as fontes de financiamento (SHOHAMY, 2006, p. 54).

A pesquisadora destaca que se utiliza a língua como forma de converter ideologias, no 

documento se prevê “domínio do uso da língua portuguesa ou de uma língua estrangeira, nas 

suas manifestações oral e escrita, em termos de recepção e produção de textos;” (BRASIL, 

2001a). Dominar a língua reifica a ideologia da segregação da sociedade -  mantendo sempre 

uma relação de poder. De um lado estão os que sabem, conhecem, dominam a língua e do outro, 

os que precisam aprender a língua -  estes subalternos e cada vez mais marginalizados.
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Essa relação de poder fica marcada nos exames em grande escala, como o IDEB, SAEB, 

ENEM, ENADE e a imprensa noticia que tal ou tais níveis de ensino não alcançaram as metas. 

As metas, entendidas aqui como ideologias, parecem, nesses discursos, sempre inacessíveis, 

um Português culto, padrão, normativo que impede estudantes de compreenderem um texto, 

não saber escrever esta ou aquelas palavras, frase ou texto. Meta que estabelece o que é certo e 

errado, que define que esta linguagem não deve ser discutida ou utilizada num exame, nem 

aparecer num material didático porque ensina o aluno de forma errada. São ideologias que mas

caram os processos sociais e legitimam uma determinada ordem social.

“A ideologia é descoberta de várias maneiras na própria prática linguística, na conversa 

explícita sobre a linguagem, isto é, o discurso metalinguístico ou metapragmático e a arregi- 

mentação do uso da linguagem por meio de uma metapragmática mais implícita”39. (WOO- 

LARD, 1998, p.9) A guisa disso, resta analisar como transformar essa realidade, porque a dife

rença linguística marca a diferença social. De acordo com Silvertein (1979), é preciso compre

ender a função e o valor da linguagem socialmente, tendo em vista que o uso da linguagem é 

sempre ideológico.

As políticas explícitas nos documentos evidenciam estruturas a serem alteradas, estabe

lecem parâmetros e, por conseguinte, como destaca Signorini (2008), orientam os usos da lín

gua em interações sociais específicas. Assim, o professor em sala de aula tem determinado uma 

língua a ser usada. Essas ideologias legitimam os padrões e hierarquizam as práticas linguísti

cas. Ou seja, são usadas para representação dos grupos sociais e identidades culturais.

Na arena linguística, essas ideologias estratificam os sujeitos em grupos, expondo os 

jogos de poder nas relações sociais. Quando uma ideologia privilegia uma língua em detrimento 

de outra, ficam claras as fronteiras que os sujeitos e/ou grupos sociais podem transitar, limitando 

assim a atuação deles. As provas em escala nacional medem as capacidades comunicativas com 

base num padrão pré-estabelecido definindo se o grupo social dos professores tem feito uso 

correto de sua língua nas práticas em que transitam.

Silvertein (1996) afirma que as diretrizes são agências unificadoras que disseminam 

ideologias linguísticas que sustentam uma cultura de língua única e monoglóssica de língua 

padrão. Nos documentos estudados, o cenário de um país multilíngue é tratado como debate de 

variações linguísticas, como no documento se lê: “de modo a dar prioridade à abordagem inter- 

cultural, que concebe a diferença como valor antropológico e como forma de desenvolver o

39 Ideology is variously discovered in linguistic practice itself, in explicit talk about language, that is, metalinguistic 
or metapragmatic discourse, and the regimentation of language use throught more implict metapragmatics.
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espírito crítico frente à realidade”. Quando se naturaliza o monolinguismo, escamoteia-se os 

processos políticos que produzem as desigualdades linguísticas.

Julgo relevante destacar que as diretrizes para os Cursos de Letras não sofreram ne

nhuma alteração desde 2001, ao passo que outras áreas reivindicaram alterações dos seus do

cumentos, como pode ser visto no portal do MEC40. Tendo em vista que as políticas linguísticas 

podem se configurar como mecanismo de preservação dos grupos hegemônicos, Tollefosen 

(1991) destaca que essas políticas são inseparáveis da economia e da política, portanto, asse

melham-se das estruturas de classes. Na história das políticas linguísticas brasileiras, em que a 

ideologia do monolinguismo é um mito construído, perduram até a atualidade, por mais pes

quisas como Bortoni-Ricardo (1984); Cavalcanti (1999), Cesar (1999) apontem para mudanças.

Cesar e Cavalcanti (2007, p. 50) destacam que:

Tomando esse quadro como inexistente, a cultura escolar resiste em incluir a diversi
dade dos seus atores sociais, mesmo que, documentos oficiais que definem as políticas 
para a educação básica [...] a diversidade seja um princípio pedagógico [...] Nos área 
dos estudos da linguagem, as práticas pedagógicas refletem o ideal do monolin- 
guismo, sob a égide do português como língua oficial, e amarga índices crescentes de 
fracasso escolar dos seus estudantes falantes de línguas minoritárias. É sintomático 
que, nas diretrizes e parâmetros curriculares nacionais, a língua portuguesa seja con
siderada a língua materna de todos os habitantes deste país, sem maior consideração 
da complexidade sociolinguística e cultural no Brasil.

Nos documentos apresentados acima e a partir dos gráficos do INEP a respeito das vagas 

oferecidas para o ensino superior, fica evidente que as vagas não são preenchidas. Dessa forma, 

fica subjacente que, no imaginário popular, a universidade não é para todos. Aqueles que entram 

são considerados mais inteligentes que os outros, entraram porque sabem ler e escrever bem. 

Não raro, que professores formados em Letras são vistos como os que conhecem a gramática, 

os dicionários, etc.

Os documentos e os resultados das avaliações determinam o modo de perceber a língua. 

Coadunando com Shohamy (2006), a proficiência de uma língua ou “domínio da língua portu

guesa” é um símbolo de status, de poder, de pertencimento a grupos específicos. Assim, há 

classificação de pessoas e suas identidades, já que, como afirma a pesquisadora, a língua passa 

a ser mecanismo de controle porque impõe a forma correta, gramatica, autêntica de uso da 

língua.

Em 2002, é instituída uma resolução que define a duração e a carga-horária dos cursos 

de Letras mediante a integralização de no mínimo 2800 horas entre a teoria e prática e seus

40 Para mais informações acessar: http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12991

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=12991
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projetos pedagógicos, sendo elas 400 horas de prática vivenciadas ao longo do curso, 400 horas 

de estágio supervisionado, 1800 horas de conteúdos, 200 horas para outras atividades acadêmi

cas distribuídas em 200 dias letivos com duração mínima de 3 anos.

Desde sua instituição em 2002, apenas em 2011 um novo parecer foi lançado para cursos 

de segunda licenciatura para quem já tem a formação em Letras e alterações de documentos 

para a formação em sentido geral, mas não para o curso de Letras. Em 2015, um novo parecer 

é elaborado para determinar o aumento da carga-horária para estágio supervisionado, o que 

compromete os cursos de formação noturnos. Todavia, essa alteração vai dialogar diretamente 

com a Base Nacional Comum Curricular -  BNCC41, que já está em andamento para a mudança 

de educação de base e prevê mudanças42 para a formação docente.

Como já mencionado anteriormente, o parecer 492/2001a define no item 4, acerca da 

estruturação do curso, que os cursos de licenciatura deverão ser orientados pelas Diretrizes para 

a formação inicial de professores da Educação Básica, em nível superior (PARECER CNE/CP 

9/2001b)

A partir da publicação da Lei de Diretrizes e Bases (1996) e do Plano Nacional de Edu

cação (2001), a formação em nível superior ganha diretrizes específicas, até porque o novo 

cenário educacional exige mudanças nesse nível no que tange à concepção de ensino, educação 

e às teorias que sustentam o sistema de ensino.

O documento esclarece que a democratização do acesso e a melhoria da qualidade da 

educação básica acontece devido ao contexto de redemocratização do país e, consequentemente 

por profundas mudanças nas demandas educacionais. A globalização, a internacionalização da 

economia do país exigem profissionais qualificados. Assim, reconhece-se a relevância da edu

cação para o desenvolvimento sustentável e a superação de desigualdades sociais.

41 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e pro
gressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação 
Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que 
preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal 
como a define o § 1° do Artigo 1° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei n° 9.394/1996)1, e está orientado 
pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN). (BNCC, 2018, 
p.7) A BNCC é preconizada no parágrafo 3° do inciso IV no artigo 44 da LDB.
42 O parecer CNE/CP n° 22, de 20 de dezembro de 2019 define as mudanças para a formação inicial e continuada. O documento 
preconiza que haja mudanças nos cursos de Pedagogia e licenciaturas a fim de adequar o currículo da formação promovendo a 
articulação entre o conteúdo ensinado nos cursos de graduação e a realidade das escolas, entretanto o documento não substitui 
as atuais diretrizes curriculares Nacionais de formação inicial e continuada da Educação Básica, a base propõe atualizar as 
orientações do documento anterior. Dentre as mudanças previstas para a formação está a substituição do estágio docente pela 
residência pedagógica e o uso do ENADE servindo como habilitação à docência, ou para composição de nota para ingresso na 
carreira. Neste caso, o Enade passaria a ser anual e obrigatório para todos os estudantes de carreira docente. O parecer deixa 
explícito em parágrafo único, subsequente ao artigo 26, que o INEP tem dois anos, a partir da sua publicação para apresentar 
um novo formato de avaliação. Convém destacar que não é foco deste trabalho falar da relação deste documento com a 
formação docente inicial.



131

Além disso, no documento reconhece-se o desafio das mudanças educacionais quando 

destaca que “entre as inúmeras dificuldades enfrentadas na implantação das políticas educaci

onais destaca-se o preparo inadequado de professores, cuja formação manteve um formato tra

dicional que não contempla muitas das características consideradas na atualidade”. (BRASIL, 

2001b, p. 4)

De acordo com a diretriz elaborada em 2001b, já na sua apresentação se lê:

Tudo isso delineia um cenário educacional com exigências para cujo atendimento os 
professores não foram, nem estão sendo preparados. Dentre as exigências que se co
locam para o papel docente destacam-se:
§ orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos;
§ responsabilizar-se pelo sucesso da aprendizagem dos alunos;
§ assumir e saber lidar com a diversidade existente entre os alunos;
§ incentivar atividades de enriquecimento curricular;
§ elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares;
§ utilizar novas metodologias, estratégias e materiais de apoio;
§ desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe. (BRASIL, 2001b, p.4).

Frente a essa afirmação do documento, fica evidente que as diretrizes propostas se vol

tam para atender as novas demandas da sociedade frente à internacionalização econômica e a 

globalização. Tavares (1998) faz menção a essas mudanças de concepção que os documentos 

passam a exigir ao discutir que o contexto econômico e cultural impôs a revisão dos conteúdos 

do ensino, assim como a LDB atuou como fator de coesão e, na medida em que as principais 

respostas para essa revisão foram contempladas na lei, os vários âmbitos ou instâncias de sua 

regulamentação e execução se empenharam para pôr isso em prática. Além do mais, chama a 

atenção o parágrafo que determina assumir e lidar com a diversidade existente entre os alunos. 

Historicamente, o acesso à educação era destinado às classes elitizadas, a uma minoria da po

pulação. A partir da nacionalização do ensino e com a LDB encabeçando a década da educação, 

a escola passa a ser um lugar diverso e plural, sendo assim era urgente e necessário um novo 

olhar para a heterogeneidade de sujeitos, culturas, condições socioeconômicas e, sobretudo, a 

diversidade linguística. (FARACO, 2016)

Ante às novas demandas, o ensino superior precisa “articular a formação com as de

mandas da realidade escolar; [...] articular a formação com a mudança preparando os professo

res para atuarem como agentes delas”. (BRASIL, 2001b, p. 5). Para isso, é necessário que a 

instituição formadora de professores se aproxime da escola e dos professores para atender a 

demanda real. Nesse norte, o documento deixa explícito que os alunos devem aprender a ler 

diferentes tipos de textos de forma crítica, saber utilizar diferentes recursos tecnológicos, ex

pressa-se em várias linguagens, opinar, enfrentar desafios, agir de forma autônoma, que apren-
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dam a diferenciar o espaço público do privado, ser solidários, criativos, conviver com a diver

sidade, repudiar qualquer tipo de discriminação (BRASIL, 2001, p. 10). Para tanto, a universi

dade precisa traçar estratégias para o novo cenário que se apresenta. Por isso, as diretrizes de

terminam que:

Melhorar a formação docente implica instaurar e fortalecer processos de mudança no 
interior das instituições formadoras, respondendo aos entraves e aos desafios aponta
dos. Para isso, não bastam mudanças superficiais. Faz-se necessária uma revisão pro
funda dos diferentes aspectos que interferem na formação inicial de professores, tais 
como: a organização institucional, a definição e estruturação dos conteúdos para que 
respondam às necessidades da atuação do professor, os processos formativos que en
volvem aprendizagem e desenvolvimento das competências do professor, a vincula- 
ção entre as escolas de formação inicial e os sistemas de ensino, de modo a assegurar- 
lhes a indispensável preparação profissional. (BRASIL, 2001b, p. 10)

A qualidade na formação de professores pode sustentar a reforma da educação a médio 

e longo prazo, todavia para isso a mudança curricular era imperativa porque até aquele mo

mento o perfil de professor era outro e as mudanças sócio-históricas exigem um novo perfil de 

profissional, o que demanda investimento na formação inicial.

O novo cenário educacional clama por um profissional que pesquise continuamente, que 

invista na formação continuada, que seja criativo e interaja com seu público de modo muito 

mais sensível e atento. Segundo os princípios da LDB, o ensino superior, no que tange à for

mação docente, precisa estar alinhado à educação básica, definir as licenciaturas como plenas, 

exigir a formação superior para a atuação em sala para todos os níveis, tudo isso visando a 

excelência do ensino superior. A formação superior antes dessas reformas educacionais visava 

apenas a formação de cientistas e, diante dos documentos, agora, além de cientistas, precisa 

formar professores para o ensino secundário. As diretrizes aqui expostas, seja a 9/2001b e a 

492/2001a coadunam com a LDB e o PNE ao se referir à licenciatura plena a fim de evitar a 

formação docente como apêndice para o bacharel. Diante dos objetivos políticos, econômicos, 

sociais e históricos para o crescimento do país, é por meio da educação que essas mudanças 

podem ser efetivadas, ao passo que os professores precisam de uma formação sólida e compro

metida com o ensino-aprendizagem.

No caso da formação nos cursos de licenciatura, em seus moldes tradicionais, a ênfase 
está contida na formação nos conteúdos da área, onde o bacharelado surge como a 
opção natural que possibilitaria, como apêndice, também, o diploma de licenciado. 
Neste sentido, nos cursos existentes, é a atuação do físico, do historiador, do biólogo, 
por exemplo, que ganha importância, sendo que a atuação destes como “licenciados” 
torna-se residual e é vista, dentro dos muros da universidade, como “inferior”, em 
meio à complexidade dos conteúdos da “área”, passando muito mais como atividade 
“vocacional” ou que permitiria grande dose de improviso e autoformulação do “jeito 
de dar aula”. (BRASIL, 2001b, p. 16)
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Na seção 3.6, sobre o Eixo articulador das dimensões teóricas e práticas, as diretrizes 

(2001b) enfatizam a desarticulação existente entre a teoria e a prática, uma vez que a formação 

era dividida em dois blocos, uma de conhecimentos específicos da disciplina e outro de conte

údos didáticos de políticas educacionais. A diretriz (2001b) enfatiza que precisa de indissocia- 

bilidade entre teoria e prática e destaca que, embora haja orientações didáticas gerais, há pecu

liaridades no que se refere ao ensino e à aprendizagem. No caso de língua portuguesa é preciso 

aprender como ensinar conteúdos de natureza bastante diferente como escrever diferentes tipos 

de texto e dominar o diálogo como instrumento argumentativo” (BRASIL, 2001b).

O documento também esclarece que não se pode formar apenas para regência em sala 

de aula, mas que haja engajamento com o projeto educativo das escolas, com os alunos e seu 

entorno. Os encaminhamentos do documento indicam a necessidade de uma formação por com

petências e, para isso, seria preciso que cada curso definisse quais seriam as competências ne

cessárias para a atuação para tê-las como norteadoras da proposta pedagógica, institucional e 

gestão, reiterando a autonomia universitária. (BRASIL, 2001b, p. 7)

Para além dos pontos destacados, as diretrizes estabelecem o tempo de integralização, 

disciplinas obrigatórias, tempo de estágio, vivências na escola, entre outros que se referem di

retamente à construção de currículos específicos para cada especialidade de atuação.

Treze anos após a instauração das DCN (2001b) para a formação de professores da 

educação básica, em 1 de julho de 2015 se define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 

graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada, que assinalam mu

danças para documentos de 2001b no que se refere à formação de professores para educação 

básica, tendo em vista que a formação docente precisa dialogar com o documentos que orien

tam a educação de base.

A DCN de 2015 dialoga com a meta de número 15 do PNE (2014), a qual compreende 

que as mudanças na legislação e as transformações da sociedade exigem alterações para atender 

o mundo do trabalho e a formação de professores. Assim, as novas diretrizes de 2015 apontam 

desafios que permanecem na agenda de debates e apontam para novas possibilidades de orga

nização dos cursos de formação de professores.

As mudanças que aparecem na diretriz de 2015 apontam cada vez mais para a necessi

dade de práticas docentes reflexivas e críticas, o que conversa com as muitas pesquisas cientí

ficas acerca da formação docente e todas as suas especificidades. O documento destaca:

A consolidação de normas nacionais para a formação é basilar a concepção de educa
ção, conhecimento e ensino para romper com a fragmentação das políticas públicas;
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igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; projetos pedagógicos 
específicos para cada nível de ensino; articulação de todos os documentos que regem 
a educação; sólida formação, união entre teoria e prática, interdisciplinaridade, com
promisso social, trabalho coletivo e regulação e avaliação dos cursos superiores; arti
culação entre ensino, pesquisa e extensão; docência como ação educativa; currículos 
de acordo com os entornos sociais e pluriculturais; projetos contextualizados; educa
ção para os direitos humanos; valorização profissional e planejamento integrado. 
(BRASIL, DCN, 2015)

Em termos de organização e políticas públicas, as DCNs (2015) ressaltam a necessidade 

do constante repensar sobre a formação docente, haja vista as mudanças sociopolíticas, históri

cas e culturais do país, aliadas à evolução na pesquisa acerca da formação docente que apontam 

a reflexão crítica, a mudança de perspectiva e atuação, novos olhares para a sala de aula, res

peito às identidades e a sociedade plural, compreendendo que todo sujeito tem direito à educa

ção e para tanto precisa ser respeitado dentro do seu contexto.

Sem mais, o documento amplia os mesmos princípios já citados nas DNC (2001b), 

considerando especificamente as relações étnico-raciais, de gênero, identidade, desigualdade 

social, regionais e locais, vivências no ambiente cultural escolar, unidade entre teoria e prática, 

sólida formação para formação de cidadão livres, críticos, promovendo uma educação inclusiva 

para formar uma sociedade soberana democrática que promova a emancipação dos indivíduos 

e grupos sociais. O documento prevê:

II - a formação dos profissionais do magistério (formadores e estudantes) como com
promisso com projeto social, político e ético que contribua para a consolidação de 
uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação dos 
indivíduos e grupos sociais, atenta ao reconhecimento e à valorização da diversidade 
e, portanto, contrária a toda forma de discriminação; [... ] VIII - a equidade no acesso 
à formação inicial e continuada, contribuindo para a redução das desigualdades soci
ais, regionais e locais; [... ] XI - a compreensão dos profissionais do magistério como 
agentes formativos de cultura e da necessidade de seu acesso permanente às informa
ções, vivência e atualização culturais. [...] § 6° O projeto de formação deve ser elabo
rado e desenvolvido por meio da articulação entre a instituição de educação superior 
e o sistema de educação básica, envolvendo a consolidação de fóruns estaduais e dis
trital permanentes de apoio à formação docente, em regime de colaboração, e deve 
contemplar: [...] VI - as questões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diver
sidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural 
como princípios de equidade. (BRASIL, 2015, pp. 4-5)

Isso tudo sugere a concepção de uma educação emancipatória e um currículo construído 

socialmente, considerando a pluralidade diante das práxis.

Honório et al. (2017, p.1744-1745) destacam que:

[...] as novas DCN definem que o(a) egresso(a) da formação inicial e continuada de
verá possuir um repertório de informações e habilidades composto pela pluralidade 
de conhecimentos teóricos e práticos, resultado do projeto pedagógico e do percurso
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formativo vivenciado, cuja consolidação virá do seu exercício profissional, fundamen
tado em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, perti
nência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética, de modo a lhe per
mitir: conhecimento da instituição educativa, a pesquisa, a análise e a aplicação dos 
resultados de investigações de interesse da área educacional e específica, a atuação 
profissional no ensino, na gestão de processos educativos e na organização e gestão 
de instituições de educação básica. Assim, o projeto de formação, em articulação com 
o PDI (Projeto de Desenvolvimento Institucional) e o PPI (Projeto Pedagógico Insti
tucional) deve abranger diferentes características e dimensões da iniciação à docência.

O documento contempla 25 artigos, sendo que o artigo 12, presente no capítulo IV da 

formação inicial do magistério da educação básica em nível superior, orienta quais são os nú

cleos que devem contemplar os conhecimentos da formação inicial, a saber:

I. núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e interdisciplinares, e do 
campo educacional, seus fundamentos e metodologias, e das diversas realidades edu
cacionais; II. núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas de atu
ação profissional, incluindo os conteúdos específicos e pedagógicos, priorizadas pelo 
projeto pedagógico das instituições, em sintonia com os sistemas de ensino, que, aten
dendo às demandas sociais, oportunizará, entre outras possibilidades; III. núcleo de 
estudos integradores para enriquecimento curricular (BRASIL, 2015, p. 9)

Os núcleos supracitados apontam que a formação inicial:

[... ] educa, investiga, planeja, administra a aprendizagem, avalia, participa da gestão
escolar, faz uso da tecnologia da informação, reconhece e respeita a diversidade ma
nifestada pelos alunos, imprime sentido pedagógico às práticas escolares, compartilha 
os conhecimentos adquiridos em sua prática e leva em conta as características dos 
alunos e de seu meio social, seus temas e necessidades do mundo contemporâneo e os 
princípios, prioridades e objetivos do projeto educativo. (HONÓRIO et al., 2017, p. 
1746)

No artigo de número 13, há menção à liberdade de conteúdos que serão ministrados em 

cada curso, o que se apresenta como favorável, uma vez que cada IES pode considerar seu 

entorno, seus egressos, a condição social e econômica dos acadêmicos, a pluralidade, considerar

as escolas da região que cerca a instituição entre outros. Dessa forma, construir um currículo

que respeite a região, os sujeitos, a cultura local a fim de contemplar, além das orientações 

diretrizes, o público-alvo dentro do seu contexto social, histórico e cultural.

Ademais, no parágrafo um desse artigo, aparece a ampliação de carga-horária. Resul

tando em impasses para os cursos, principalmente, noturnos. Já que isso implica um curso de 

maior duração no período da noite, já que no matutino, por exemplo, cabem 5 horas-aula na 

grade, enquanto que no noturno apenas 4. A ampliação da carga horária é também problemática 

em relação ao número de vagas docentes em cada curso -  sobretudo quando dividido em habi

litações.
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Nos demais artigos, há o acréscimo de orientações para formação de caráter emergencial 

e provisório e para os cursos de segunda licenciatura. Apesar de não haver tanta mudança em 

relação ao documento anterior, talvez possam surgir impasses que ainda não tenham sido resol

vidos. Diante de todo o processo pode-se exigir mais reflexão e ação na prática, isso sem contar 

que a qualidade exigida, o uso das tecnologias de informação demanda políticas estaduais e 

municipais para que consigam estabelecer os diálogos necessários.

Todos esses princípios convergem para a avaliação de curso já que são metas e diretrizes 

para a formação inicial. Na próxima seção apresento os documentos que instituíram a Avaliação 

Nacional de Cursos objetivando analisar em que medida os documentos que norteiam e orien

tam os cursos de Letras dialogam com as avaliações. Nesse primeiro momento, o olhar está 

voltado para as políticas determinadas em Lei para, na sequência, debruçar-me sobre as provas 

que foram aplicadas aos Cursos de Letras desde a implantação do ENC, posteriormente 

ENADE. Período este que se inicia em 1997 até sua última edição em 2017, recorte desta pes

quisa.

3.3 DO EXAME NACIONAL DE CURSOS (ENC-PROVÃO) AO EXAME DE DESEM

PENHO DOS ESTUDOS (ENADE)

Nesta seção, ao afunilar a discussão proposta nesta pesquisa, a saber, “compreender as 

políticas linguísticas e suas ideologias que sustentam/orientam as provas do ENADE”, trago para 

análise a Lei n° 9.131 de 24 de novembro de 1995, que sanciona o Exame Nacional de Curso 

(ENC), o documento Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES): Bases 

para uma nova proposta da educação superior (2004), a lei n° 10.861 de 14 de abril de 2004, que 

institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior e, dentro deste, o Exame Nacio

nal de Desempenho dos Estudantes (ENADE).

De acordo com o portal do Inep -  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio

nais Anísio Teixeira, a avaliação dos cursos superiores teve início em 1993 com o Programa de 

Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB) como avaliação voluntária e au- 

toavaliação como etapa inicial. Mas foi em 1995 que o Exame Nacional de Cursos (ENC), tam

bém conhecido como Provão, foi instituído, o qual contemplava o que foi promulgado pela LDB, 

conforme o artigo 9° - incisos VI a IX43. Em 1997, o exame foi aplicado inicialmente aos cursos

43 VI -  assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, 
em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do
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de Administração, Engenharia Civil e Direito. Gradativamente, o Provão foi ampliado para os 

demais cursos. Em 1998, o curso de Letras passou pela primeira avaliação.

Em 2003, após a implantação do PNE (2001-2010), que fez uma previsão de oferta de 

mais 30% de vagas para o Ensino Superior, foi criada a Comissão Especial de Avaliação do 

Ensino Superior (CEAES) para “criar uma nova metodologia para aferir o aprendizado nas gra

duações, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior”. (SINAES, 2004).

Em 2004, o Inep implantou o SINAES, “formado pela avaliação das instituições, avali

ação dos cursos e avaliação do desempenho dos estudantes -  ENADE”. (Op. Cit) Nesse ano, a 

avaliação foi aplicada pelo Inep, que avaliou apenas os concluintes da graduação. A partir de 

2006, “a Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação (CTAA) [foi] formada para 

observar os processos periódicos de avaliação do ensino superior e julgar recursos interpostos 

por instituições de ensino superior”.

Já em 2007, “os conceitos obtidos no ENADE, o Conceito Preliminar de Curso (CPC) 

e o Indice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) passaram a constituir os insumos 

fundamentais dos indicadores de medição da qualidade dos cursos e das Instituições e, a partir 

deste ano, começou a ser feito por meio do “e-MEC -  um sistema eletrônico para regulação do 

ensino superior”, instituído pela portaria n° 40 de 12 de dezembro de 2007 -  que começou a ser 

aplicado de forma censitária a todos os estudantes concluintes e inscritos pelas instituições que 

participam do ENADE.

Como forma de delimitar melhor os objetivos da avaliação do ENC e do ENADE, passo 

a apresentar o recorte específico de cada um deles no que destaco como pertinente para a análise 

de dados, isto é, as provas que foram aplicadas e serão analisadas no capítulo quatro desta tese.

3.3.1 O Exame Nacional de Cursos -  ENC (provão)

O Exame Nacional de Cursos (ENC) contou com sete avaliações de 1997 a 2003 para 

todos os cursos selecionados pelo Ministro da Educação, no entanto o recorte que faço é a partir

ensino; VII -  baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação; VIII -  assegurar processo nacional 
de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade 
sobre este nível de ensino; IX -  autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os 
cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. (BRASIL, 2017, p. 
12) O texto da LDB tem várias atualizações desde sua primeira edição em 1996. Sendo assim, para esta tese utilizo 
a versão atualizada de 2017 por também utilizar os demais documentos sancionados a partir dela com o PNE, 
ENC, ENADE, etc.
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de 1998 até 2003, anos em que os cursos de Letras participaram do provão, totalizando 6 ava

liações. A partir de 2004, a proposta foi reformulada com a implantação do Exame Nacional 

de Desenvolvimentos dos Estudos (ENADE), todavia os cursos de Letras não participaram de 

todos os anos até 2017, apenas nos anos de: 2005, 2008, 2011, 2014 e 2017, somando mais 5 

avaliações. Portanto, o curso de Letras participou de 11 avaliações no decorrer dos vinte anos 

de avaliação nacional.

O ENC prevê a avaliação de cursos superiores de forma anual de acordo com a lei n° 

9.131 de 24 de novembro de 1995. O exame ficou popularmente conhecido como o provão e 

previa em sua avaliação os conteúdos mínimos que eram estabelecidos previamente e divulga

dos para cada curso. Os exames aferiam conhecimentos e competências adquiridos pelos gra- 

duandos em fase de conclusão. O texto do documento explicita:

Art. 3° Com vistas ao disposto na letra e do § 2° do art. 9° da Lei n° 4.024, de 1961, 
com a redação dada pela presente Lei, o Ministério da Educação e do Desporto fará 
realizar avaliações periódicas das instituições e dos cursos de nível superior, fa
zendo uso de procedimentos e critérios abrangentes dos diversos fatores que determi
nam a qualidade e a eficiência das atividades de ensino, pesquisa e extensão. § 1° 
Os procedimentos a serem adotados para as avaliações a que se refere o caput inclui
rão, necessariamente, a realização, a cada ano, de exames nacionais com base nos 
conteúdos mínimos estabelecidos para cada curso, previamente divulgados e destina
dos a aferir os conhecimentos e competências adquiridos pelos alunos em fase de 
conclusão dos cursos de graduação. § 2° O Ministério da Educação e do Desporto 
divulgará, anualmente, o resultado das avaliações referidas no caput deste artigo, in
clusive dos exames previstos no parágrafo anterior, informando o desempenho de 
cada curso, sem identificar nominalmente os alunos avaliados. § 3° A realização de 
exame referido no § 1° deste artigo é condição prévia para obtenção do diploma, mas 
constará do histórico escolar de cada aluno apenas o registro da data em que a ele se 
submeteu. § 4° Os resultados individuais obtidos pelos alunos examinados não serão 
computados para sua aprovação, mas constarão de documento específico, emitido 
pelo Ministério da Educação e do Desporto, a ser fornecido exclusivamente a cada 
aluno. § 5° A divulgação dos resultados dos exames, para fins diversos do instituído 
neste artigo, implicará responsabilidade para o agente, na forma da legislação perti
nente. § 6° O aluno poderá, sempre que julgar conveniente, submeter-se a novo exame, 
nos anos subsequentes, fazendo jus a novo documento específico. § 7° A introdução 
dos exames nacionais, como um dos procedimentos para avaliação dos cursos de gra
duação, será efetuada gradativamente, a partir do ano seguinte à publicação da pre
sente Lei, cabendo ao Ministro de Estado da Educação e do Desporto determinar os 
cursos a serem avaliados.
Art. 4° Os resultados das avaliações referidas no § 1° do art. 2° serão, também, 
utilizados pelo Ministério da Educação e do Desporto para orientar suas ações 
no sentido de estimular e fomentar iniciativas voltadas para a melhoria da qua
lidade do ensino, principalmente as que visem a elevação da qualificação dos do
centes. (BRASIL, Lei n° 9.131, 1995 -  grifos meus)

Sob determinação do órgão competente, o mês de junho foi selecionado para a realiza

ção do ENC. A contar a partir dos itens destacados acima, o primeiro menciona que são proce

dimentos e critérios abrangentes que determinam a “qualidade dos cursos”. Dessa forma, quem 

estão sendo avaliado pelo que se pode depreender são os docentes do curso, tendo em vista que
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o documento enuncia a qualidade de ensino, pesquisa e extensão, trabalhos desenvolvimentos 

pelos docentes e o artigo 4° reitera a enunciação porque prevê a elevação da qualidade de ensino 

por meio da qualificação de docentes.

Destaco que a partir do documentos muitas críticas foram feitas em relação à avaliação 

determinada pelo MEC, a contar que, se os fatores são abrangentes, deveria se levar em consi

deração os contextos pluriculturais das IES, como sua localização e a comunidade atendida na 

instituição, uma vez que vivemos em um país de distâncias continentais e cada uma das regiões 

atende a públicos específicos em termos socioeconômicos, raciais, étnicos, de gênero e sexua

lidade; o tempo de funcionamento de cada IES é diferente, pois cada uma foi fundada em tem

pos específicos de acordo com as demandas políticas e sociais de sua época. Dessa forma, há 

de se relevar que há aquelas instituições que estão melhor estabilizadas (se posso usar esse 

termo em se tratando de Ensino Público) e aquelas que recém foram tituladas Universidades ou 

ainda recém conseguiram seu cadastramento. Questões importantes que fundamentam muitas 

das críticas feitas ao ENC.

Em relação à avaliação do curso, o resultado da aferição de conhecimentos e competên

cias dos graduandos é apresentado em dados estatísticos e cálculos que apagam as diferenças 

das Instituições. O documento estabelece que preciso preservar as identidades dos sujeitos en

volvidos, uma vez que a avaliação é do sistema de ensino superior e não do aluno de forma 

particular. Além do que a avaliação não confirma efetivamente o desempenho do aluno ou da 

instituição, pois o aluno tem características singulares a serem consideradas pelas IES e não 

seria coerente atribuir a responsabilidade do resultado de uma avaliação a um ou outro. As 

vozes que ecoam numa avaliação dessa proporção não podem ser ilustradas com gráficos que 

atestem uma aproximação estatística de resultados. Nas Humanidades, especificamente, por 

detrás dessas ilustrações gráficas há fios que tecem discursos que entrelaçam subjetividades 

(BAKHTIN, 1992)

O documento obriga a todos os graduandos a participarem do Exame como condição 

para obtenção do diploma, destacando que não fará menção à nota, todavia no diploma constará 

a participação deste. É fato que o exame despertou o interesse da sociedade para a qualidade 

dos cursos, sem contar que o ENC é premissa na LDB/1996 e PNE/2001. Entretanto, o que 

chama a atenção é que o modo como os dados são apresentados pode gerar interpretações errô

neas quanto ao Ensino Superior e marginalizar instituições que estão em processo de organiza

ção, ao passo que também aponta para a falta de subsídios mais pontuais sobre a avaliação para 

que as IES reavaliem seus cursos e programas pedagógicos. O enunciado dos resultados apenas



140

como produtos de um contexto social, histórico e cultural requerem diálogos de muitas vozes 

que polemizam dentro dessa arena avaliativa. (BAKHTIN, 1992)

Diante disso, o INEP responde que o ENC tem como foco o curso na sua dimensão de 

ensino e visa instituir bases para fiscalização, regulação e controle do Estado, sob a lógica de 

que a qualidade de um curso é igual a qualidade de seus alunos. (INEP, 2004, p. 60). Dentre as 

críticas levantadas pelo INEP estão:

d) a desconsideração do perfil acadêmico do alunado que ingressa em uma IES, tor
nando inviável a análise do valor agregado pela instituição aos conhecimentos e habi
lidades dos seus estudantes e tornando impossível determinar a capacidade instituci
onal de oferecer boa formação aos seus alunos; [... ] g) a constatação de que os con
ceitos divulgados à população, supostamente indicativos de qualidade, não expressam 
a real qualidade dos cursos, gerando desinformação e desorientação do grande pú
blico. A distribuição dos intervalos das notas que geram os conceitos atribuídos aos 
cursos evidencia que um conceito A não significa, como é de se esperar, um curso de 
boa qualidade, assim como, um conceito D pode não indicar um curso de má-quali- 
dade.

É um argumento complexo e cheio de enredamentos, porque parte da homogeneização 

de alunos e de cursos e de uma qualidade imaginada, mas não enunciada claramente dentro dos 

documentos. Diante da crítica, é possível perceber o discurso ideológico sobre a avaliação 

como garantia de qualidade nas vozes sociopolíticas marcando a ideologia que marca a coerção 

social. (BAKHTIN, 1992).

Como professora atuante na formação inicial julgo esse critério raso demais para a re

alidade das Universidades e dos cursos de Letras nesses últimos 19 anos, sem contar que há 

muitos estudos, como o de Aranha e Souza (2013) que comprovam o esvaziamento das licen

ciaturas em Letras com a crise gerada por dados apurados pela Pró-reitoria de Graduação (PRO

GRAD) e pelo Colegiado Especial de Licenciaturas da Universidade Federal Minas Gerais 

(UFMG), assim como os dados do Inep no censo44 da Educação Superior 2017, e o trabalho de 

Santos e Mororó (2019, p.14), que apontam que essa questão das licenciaturas é construto po

lítico.

Tendo em vista o desenvolvimento das políticas de formação de professores no Brasil, 
percebe-se que as licenciaturas não sofreram alterações significativas na sua estrutura 
e no prestígio político social desde sua origem nos anos de 1930. Sendo que, desde 
sua concepção, a licenciatura esteve associada ao modo de produção capitalista, um 
contexto em que o acesso à educação superior tinha por finalidade preparar os filhos 
da elite dominante para assumir a gestão do capital, e do outro lado, formar mão de 
obra para atender aos imperativos de comando do capital então emergente.

44 Disponível em http://portal.mec.gov.br/docman/setembro-2018-pdf/97041-apresentac-a-o-censo-superior-u- 
ltimo/file, acesso em 28 de dezembro de 2019.

http://portal.mec.gov.br/docman/setembro-2018-pdf/97041-apresentac-a-o-censo-superior-u-ltimo/file
http://portal.mec.gov.br/docman/setembro-2018-pdf/97041-apresentac-a-o-censo-superior-u-ltimo/file
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Convém destacar que o caderno do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Supe

rior (SINAES) de 2009 deixa claro que o ENC vem “funcionando como instrumento de classi

ficação das instituições de ensino superior e de estímulo à concorrência entre elas” (INEP, 2009, 

p. 29). Políticas públicas poderiam servir para colocar em prática medidas que garantam o 

acesso à educação para todos os cidadãos e ajudar a avaliar e melhorar a qualidade de educação 

no país, mas isto não necessariamente se constrói desse modo. Parece que, nas avaliações, o 

efeito é muito mais de concorrência entre as instituições. Gerar a concorrência pode criar pro

blemas, até mesmo porque as IES (co)dependem umas das outras, seja para seus processos 

seletivos, concursos públicos, seja para eventos acadêmicos em nível estadual, federal, nacional 

e internacional. Pensar que as notas do ENC geram a concorrência figura como se a educação 

fosse um campo de batalha em que um precisa ser melhor do que o outro e suplantar o inimigo 

ou a instituição pior posicionada no ranking da avaliação. Essa política de concorrência é notó

ria entre empresas, no setor privado, a qual instaura essa competição entre os funcionários den

tro das empresas. Esse é um modo de funcionamento do setor privado de um modelo capitalista 

de mercado que é levado para dentro das universidades.

Além disso, na página 30 do mesmo documento, menciona-se que as iniciativas têm 

marcos que expressam o estado de arte de momentos específicos de cada instituição, mas que 

a avaliação também pode constituir critério para apoio financeiro ou de outra natureza.

No entanto, cabe enfatizar as diferenças destas duas concepções e práticas de avalia
ção na Educação Superior: uma comprometida com a transformação acadêmica, 
em uma perspectiva formativa/emancipatória; a outra mais vinculada ao controle 
de resultados e do valor de mercado, com visão regulatória. (INEP, 2009, p. 30 -  
grifos meus)

As duas diferenças apontam essencialmente para questões políticas. A primeira diz res

peito ao compromisso das IES com as responsabilidades sociais. Como afirma Sobrinho (2003), 

quando a avaliação é formativa, ela não deve atender apenas a interesses de normas legais e 

demandas do mercado, ela não pode estar associada a premiação e punição, mas democrática 

com vistas a compreender as dimensões essências das IES e as possibilidades de transformá- 

las. Ao passo que a segunda concepção está vinculada a atender a interesses do Estado e garantir 

a sobrevivência da(s) Instituição(ões), atendendo as demandas deste em detrimento daquelas. 

É uma avaliação com fins mercadológicos e competitiva que liga a financiamento e estabelece 

rankings. (SOBRINHO, 2015)

O documento do Inep, como balanço das iniciativas de políticas públicas, aponta que os 

interesses do Estado e das Universidades precisam ser compartilhados, porém precisa, sobre

tudo, atender às demandas da sociedade e mostrar como as Universidades contribuem para a
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formação dos cidadãos e para o avanço do conhecimento e destaca que o sistema de avaliação 

está desiquilibrado porque:

a) está centrada quase exclusivamente nas atribuições de supervisão do MEC;
b) praticamente não considera instituições e cursos como sujeitos de avaliação;
c) não distingue adequadamente supervisão e avaliação, com nítida ênfase à primeira;
d) não constitui um sistema nacional de avaliação, porém, mais propriamente uma 
justaposição de verificação de determinadas condições, unilateralmente definidas pelo 
Ministério. (INEP, 2009, p.31)

Observo que o modo como o ENC está estruturado -  me refiro ao presente, porque 

mesmo com alterações a partir de 2004, essas questões permanecem latentes -  evidencia que o 

Exame cabe como fim em si sem considerar o processo de formação e o papel que a Universi

dade tem nele. Há um diálogo estabelecido desde a LDB até o provão, não é um monólogo que 

desconsidera as demais vozes que construíram esse cabedal de diretrizes. Há de se considerar 

os apontamentos feitos pelo INEP e ponderar políticas públicas para expansão e qualificação 

do ensino superior sem desmerecer uma instituição em detrimento de outra, considerar a plura

lidade das instituições e seus entornos e, especialmente, trabalhar para a valorização do Ensino 

e não servir como dados que marginalizem algumas IES em relação as outras. Como forma de 

dialogar com os demais documentos já se vislumbra tais ações com o PNL (2001/2010), todavia 

as IES precisam participar dessas decisões junto às políticas e suas sanções.

3.3.2 ENADE -  (Exame Nacional de Desempenhos Dos Estudantes)

Conforme consta no site do Inep45:

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) avalia o rendimento 
dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáti
cos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o desenvolvimento de compe
tências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, 
e o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial. 
(grifos meus)

Como já mencionado anteriormente, em 2004 a nova lei de n° 10.861 revogou a lei 

9.131/1995 no que se refere ao Exame Nacional de Cursos. Assim, este passou a ser nominado 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes -  ENADE. Já nessa reformulação fica percep

tível a primeira mudança de foco da avaliação, antes chamado de Exame Nacional de Cursos 

agora avalia o desempenho dos Estudantes. Haveria uma mudança factível ou apenas de no

menclatura?

45 Disponível em http://portal.inep.gov.br/enade, acesso em 28 de dezembro de 2019

http://portal.inep.gov.br/enade
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Segundo a lei sancionada sobre o ENADE, que é um dos três componentes de avaliação 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES),

Art. 5° A avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de graduação será rea
lizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes -  
ENADE.
§ 1° O ENADE aferirá o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos pro
gramáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de gradua
ção, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do 
conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito es
pecífico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do 
conhecimento.
§ 2° O ENADE será aplicado periodicamente, admitida a utilização de procedimentos 
amostrais, aos alunos de todos os cursos de graduação, ao final do primeiro e do último 
ano de curso.
§ 3° A periodicidade máxima de aplicação do ENADE aos estudantes de cada curso 
de graduação será trienal.
§ 4° A aplicação do ENADE será acompanhada de instrumento destinado a levantar o 
perfil dos estudantes, relevante para a compreensão de seus resultados.
§ 5° O ENADE é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, 
sendo inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua situação regular com 
relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, 
dispensa oficial pelo Ministério da Educação, na forma estabelecida em regulamento. 
§ 6° Será responsabilidade do dirigente da instituição de educação superior a inscrição 
junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira -  
INEP de todos os alunos habilitados à participação no ENADE.
§ 7° A não-inscrição de alunos habilitados para participação no ENADE, nos prazos 
estipulados pelo INEP, sujeitará a instituição à aplicação das sanções previstas no § 
2° do art. 10, sem prejuízo do disposto no art. 12 desta Lei.
§ 8° A avaliação do desempenho dos alunos de cada curso no ENADE será expressa 
por meio de conceitos, ordenados em uma escala com 5 (cinco) níveis, tomando por 
base padrões mínimos estabelecidos por especialistas das diferentes áreas do conhe
cimento.
§ 9° Na divulgação dos resultados da avaliação é vedada a identificação nominal do 
resultado individual obtido pelo aluno examinado, que será a ele exclusivamente for
necido em documento específico, emitido pelo INEP.
§ 10. Aos estudantes de melhor desempenho no ENADE o Ministério da Educação 
concederá estímulo, na forma de bolsa de estudos, ou auxílio específico, ou ainda 
alguma outra forma de distinção com objetivo similar, destinado a favorecer a exce
lência e a continuidade dos estudos, em nível de graduação ou de pós-graduação, con
forme estabelecido em regulamento.
§ 11. A introdução do ENADE, como um dos procedimentos de avaliação do SI
NAES, será efetuada gradativamente, cabendo ao Ministro de Estado da Educação 
determinar anualmente os cursos de graduação a cujos estudantes será aplicado. 
(BRASIL, 2004)46

O parágrafo 1 amplia o que foi posto no ENC que destacava apenas que eram conteúdos 

mínimos estabelecidos para cada curso e previamente divulgados, essa mesma relação aparece

46Para ter acesso ao documento na íntegra: Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
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entre o ENADE e as diretrizes, uma vez que o conteúdo examinado é aquele previsto nas dire

trizes. Sendo assim, a primeira mudança se destaca pelas competências e habilidades47 adquiri

das, isso porque a prova será aplicada aos ingressantes do curso e aos graduandos concluintes. 

No tocante a essa alteração, o que vejo é a avaliação do processo de aprendizagem e, nesse 

sentido, a proposta do documento se reitera. No parecer 492/2001a, que estabelece as diretrizes 

para os cursos de Letras, o documento destaca no item 5 acerca da avaliação: “A avaliação a 

ser implementada pelo colegiado do curso de Letras deve constituir processo de aperfeiçoa

mento contínuo e de crescimento qualitativo”. E o a Lei 10.861 que instituiu o ENADE preco

niza:

§ 1° O ENADE aferirá o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos pro
gramáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, suas 
habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento 
e suas competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua 
profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento. 
(BRASIL, 2001)

Além disso, a prova é aplicada a cada três anos, trienal, já que o aluno que ingressa 

participará da prova como amostragem do que conhece no início do curso e, ao final do curso, 

espera-se que tenha ampliado seu repertório de conhecimentos e saberes, considerando também 

questões de conhecimento geral.

O parágrafo 4 mantém semelhante a avaliação porque aplica um questionário inicial 

para traçar o perfil dos estudantes, o exame em si e um questionário final sobre o nível de 

elaboração da prova.

No que tange à obrigatoriedade, o ENADE acentuou o que foi posto no ENC. Agora 

não é apenas condição prévia para o diploma e sim componente curricular obrigatório. Nessa 

direção, a obrigatoriedade pode comprometer os alunos que iniciam o curso, mas não terminam 

no prazo esperado após os quatro anos devido a inúmeros fatores. Desse modo, quando o aca

dêmico não terminar no tempo determinado, terá que aguardar o próximo triênio para participar 

da avaliação e disponibilizar de seu diploma, sem contar que todos esses encaminhamentos têm 

prazo para serem feitos no site do e-Mec e dependem de a Instituição justificar os motivos e 

solicitar a participação do aluno no próximo exame.

47 A competência é um conjunto de saberes e habilidade é um saber-fazer relacionado à prática do trabalho, mais 
do que mera ação motora. As habilidades são essenciais da ação, mas demandam domínio de conhecimentos. Ao 
educar para competências será através da contextualização e da interdisciplinaridade, com conteúdos pertinentes 
à realidade do aluno. “Competência em educação é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos 
- como saberes, habilidades e informações - para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações”. 
(PERRENOUD, Philippe. Pedagogia Diferenciada - Das Intenções à Ação. Ed. Artmed, 1999)
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No parágrafo 8, sobre os resultados, permanece a avaliação como objetivo final, por 

meio de conceitos e aferição por meio de dados amostrais e estatísticos que homogeneízam os 

cursos em todos os lugares do país. Entendendo que as avaliações são mecanismos de políticas 

linguísticas, Shohamy (2006) afirma que esses mecanismos são transformados em políticas ho

mogêneas e hegemônicas.

Sobre a identidade dos alunos, permanece o sigilo por meio legal, mas se acrescenta a 

bolsa de estudos ou outro auxílio como forma de premiação. No que tange à premiação desta

cada no documento, a bolsa de estudos seria viável se for uma IES de ensino privado, já no 

ensino público seria para constar no currículo ou uma possível bolsa de mestrado? Contudo, 

não encontrei qualquer menção a respeito dessas premiações no site do INEP e para constatar 

a efetividade ou não dessa premiação seria necessário um levantamento dos primeiros coloca

dos e quais os caminhos percorreram após a graduação.

Além dessas mudanças mencionadas no documento, no ENC, a prova era realizada em 

novembro e a partir do ENADE ela passa a ser feita em junho, todavia não aparecem justifica

tivas para a mudança de datas. Porém, prevendo que os calendários das IES podem ser semes

trais ou anuais, essa mudança apresenta-se favorável, já que os cursos anuais não precisam 

acelerar um semestre como aconteceu no meu caso, em 1998. Outrossim, também não há justi

ficativa do porquê da escolha dos cursos ocorrer por sorteio ou aleatoriamente. Isto é, no docu

mento se lê “§ 11. A introdução do ENADE, como um dos procedimentos de avaliação do 

SINAES, será efetuada gradativamente, cabendo ao Ministro de Estado da Educação determinar 

anualmente os cursos de graduação a cujos estudantes será aplicado”. Bem como o CONAES, 

com suas deliberações e prerrogativas deverão “V -  submeter anualmente à aprovação do Mi

nistro de Estado da Educação a relação dos cursos a cujos estudantes será aplicado o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes -  ENADE”.

Como último destaque, não se pode deixar de considerar o que apresenta o decreto n° 

3.680 de 2001, que modifica o credenciamento e recredenciamento das IES e diz respeito dire

tamente ao Exame Nacional de Cursos.

O parágrafo 1° do art. 35 estabeleceu que ‘o baixo desempenho em mais de uma ava
liação no Exame Nacional de Cursos e nas demais avaliações realizadas pelo Inep 
poderá caracterizar as deficiências de que trata o caput’. Outra consequência decor
rente de uma avaliação que evidencie deficiências afeta a autonomia de universidades 
e centros universitários. Pelo § 4° do art. 36, tais IES, se possuírem ‘desempenho 
insuficiente na avaliação do Exame Nacional de Cursos e nas demais avaliações 
realizadas pelo Inep, terão suspensas as prerrogativas de autonomia, mediante 
ato do Poder Executivo’. Além disso, as universidades e os centros universitários 
podem ser submetidos, nos termos do art. 34 do Decreto n° 3.860, a ‘imediato pro
cesso de recredenciamento’ (§ 5°). O Decreto n° 3.860/2001 mudou as regras de
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organização do sistema federal de ensino e modificou procedimentos de avaliação de 
cursos e instituições, reforçando aspectos que vieram sendo inseridos desde a Lei n° 
9.131/95 até a nova LDB, passando pelos decretos posteriores. Ao promover o reor- 
denamento de competências no âmbito do MEC e do CNE, o Decreto n° 3.860 alterou 
a organização do sistema federal de ensino (especialmente do Inep e da SESu), afe
tando igualmente os outros entes do sistema (IES). (INEP, 2009, p. 46 -  grifos meus)

Essa determinação impõe de modo deliberativo que, ao ser avaliado com conceito insu

ficiente, a IES perde autonomia, passa por verificação in loco do MEC para avaliar a condição 

do curso especificamente, recebe a deliberação do que precisa ser mudado e o recredenciamento 

do curso fica restrito ao conceito do ENADE, ou seja, conceito 1 -  dispõe de um ano para 

recredenciamento; conceito 2 -  dois anos; conceito 3 -  três anos; conceito 4 -  quatro anos e 

conceito 5 -  cinco anos. Dessa forma que a equidade e a regulação do Ensino Superior para 

melhoria da qualidade de ensino está à serviço das políticas públicas postas nos documentos.

A apresentação de todos os documentos supracitados me leva a constatar que, num pri

meiro momento, há necessidade de muito diálogo, interação e articulação institucional. Haja 

vista que os documentos, mais especificamente as diretrizes e as Leis das avaliações, não espe

cificam detalhadamente o que se espera dessa formação. Há sim diretrizes gerais, que apresen

tam concepções a serem seguidas.

Ademais, o os colegiados de curso ficam responsáveis pelo detalhamento dos currículos, 

perfil do curso, da IES, dos docentes, etc. Como já mencionado anteriormente, embora os PNE 

de 2001 e 2014 tenham determinado a qualificação em nível de mestrado e doutorado e ampli

ado o acesso à pesquisa Stricto sensu, não houve concursos suficiente para suprir a demanda 

das Universidades, sejam estaduais ou Federais. Dessa forma, é preciso considerar que muitas 

IES não têm um corpo docente efetivo, sendo assim, essa demanda de ajustar os cursos de 

Letras, podem, talvez, em muitos casos, padecer da falta de diálogo, da sobrecarga de apenas 

um docente precisar fazer as alterações para cumprir prazos, entre tantas outras situações.

No que se refere ao diálogo dos documentos, existe uma sincronia das vozes discursivas 

e fica evidente que a partir da LDB de 1996, marco importante para as políticas educacionais, 

as leis subsequentes refletem as determinações das diretrizes, pelo menos em nível textual as 

enunciações ficam evidentes.

De forma a ajustar o olhar para provas pelas quais os cursos de Letras foram submetidos 

nesses 20 anos de Avaliação Nacional, é salutar, nesse momento, discutir sobre os imbricamen- 

tos das concepções de linguagem com as políticas e ideologias linguísticas identificadas até 

agora.
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No parecer 776/97 fica claro a necessidade de reformular os Cursos de formação para 

não serem apenas instrumentos de transmissão do saber. A julgar que a concepção de lín- 

gua(gem) altera o modo de estruturar o trabalho com o ensino de língua, portanto, na formação 

é de suma importância compreender os diferentes vieses para práticas de ensino, tanto quanto 

é importante a postura que se tem em relação à educação.

Nessa direção, Geraldi (1997) permanece sempre atual ao assegurar que toda e qualquer 

metodologia de ensino articula uma escolha política com os mecanismos utilizados em sala de 

aula. Da opção política emerge uma teoria de compreensão da realidade, na qual se inclui uma 

concepção de linguagem que dá resposta ao “para que ensinamos o que ensinamos”. Conforme 

os documentos, há a necessidade de aliar a teoria à prática, para assim levar o graduando a 

refletir sobre os pressupostos da metodologia que adota em sala de aula, determinando “do que, 

como e para que ” se ensina.

Para cada concepção de linguagem implica ideologias linguísticas que refletem e refra- 

tam as escolhas políticas e o olhar que se tem sobre o sujeito. O olhar para o outro e a posição 

social que se adota e permite ao outro. Dentre as concepções adotadas ao longo da história de 

ensino de línguas temos:

1. A língua(gem) como expressão do pensamento;

2. A língua(gem) como instrumento de comunicação;

3. A língua(gem) como forma de interação.

Na primeira concepção, conforme Geraldi (1997), a mente é o espelho do pensamento, 

em que o fenômeno linguístico fica reduzido ao ato racional, “monológico, individual”. Sendo 

assim, não se releva o outro, o contexto social, as circunstâncias da interação. Lembro de uma 

professora na graduação que sempre repetia a seguinte explicação quando solicitava que pro

duzíssemos um texto: “o que a cabeça não pensa, a boca não fala, a mão não escreve”. Pensar 

de maneira lógica incorpora as regras a serem seguidas e estas se situam dentro da teoria gra

matical, da gramática normativa que prediz o que é certo e o que é errado. Moura Neves (2012) 

explica que, nessa concepção, acreditava-se que quem dominava as regras gramaticais sabia 

escrever e ler bem, porque consegue organizar bem o pensamento. Isso reduz a língua a um 

simples sistema de normas, acabado, fechado, abstrato e sem interferência do social, pautado 

na norma padrão.

A norma é resultado de Políticas linguísticas socio-historicamente-construídas, mas que 

ideologicamente parece uma realidade natural. Essa norma, produto histórico, relaciona-se a 

um modelo artificial de uma determinada sociedade. Vale lembrar que a escola era local que
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formava os doutores para atuação política no Brasil-colônia, conforme exposto na seção 2.2 

desta tese. Nessa direção, a língua serve a jogos de poder num país polarizado por um abismo 

social, que usa a língua como coerção social. Um modelo de língua que atende a reserva de 

mercado, ou seja, a correção dessa língua é tão idealizada, que mais difícil fica acessá-la sem 

poder ir à escola, desse modo, ela fica limitada a uma parcela privilegiada da população. Em

bora pareça que essa concepção tenha sido superada, muitos vestibulares e concursos públicos, 

ou mesmo as avaliações em larga escala, podem fazer uso dessa perspectiva, além de que as 

Instituições educacionais foram moldadas pela tradição histórica monolíngue (normativa) como 

norma do capitalismo industrial. (BAGNO, 2013)

A segunda concepção, segundo Geraldi (1997), se liga à Teoria da Comunicação e anun

cia a língua como um sistema organizado de signos que serve como comunicação entre os in

divíduos. Ou seja, a língua passa a ser código, conjunto de signos que se combinam por meio 

de regras, possibilitando assim que o emissor transmita uma determinada mensagem a um re

ceptor.

Os estudos da linguagem ficam restritos a um aspecto material da língua e as relações 

que constituem o sistema, sem considerar os elementos extralinguísticos. Nessa perspectiva, 

estão os estudos de Ferdinand Saussure (estruturalismo), pesquisador da linguística formal. 

Saussure é autor do Curso de Linguística Geral de 1969, no qual apresenta a visão de língua 

como um sistema abstrato, homogêneo, um fato social. Ela é considerada como realidade psí

quica que “é exterior ao indivíduo, que por si só, não pode nem a criar nem a modificar”. (SAU

SSURE, 1969, p. 22). A mesmo tempo que é um fato social, “um sistema de signos que expri

mem ideias”. O pesquisador excluiu a fala de seus estudos por se constituir como atos indivi

duais e impossíveis de serem tabulados, por isso nessa concepção não há interlocutores e sim 

emissor e receptor.

A perspectiva de Saussure também aponta para uma opção política. Considerado o pai 

da linguística por ter elevado a disciplina à condição de ciência, o autor optou por categorizar 

a língua, descrever um sistema estruturado no qual os sujeitos são passivos e precisam decodi

ficar o que o emissor repassou ao receptor. A ideologia linguística de um sistema a ser seguido, 

que o sujeito nada constrói, mas deve receber de decodificar, aceitando ou não.

A terceira concepção situa a linguagem como um lugar de interação humana, como o 

lugar de constituição de relações sociais. Assim, o sujeito realiza ações, age, atua sobre interlo

cutor, não apenas traduz o pensamento ou transmite informações. Nessa vertente, na qual a 

teoria do círculo de Bakhtin destaca que a linguagem é por constituição dialógica e a língua não



149

é neutra, mas complexa por natureza, já que nela estão impressas historicamente as relações 

dialógicas dos discursos. (BAKHTIN, 1992)

Nessa perspectiva, o sujeito da linguagem passa a ser o centro das reflexões, conside

rando a produção do discurso, o social, as relações de sentido estabelecidas entre os interlocu

tores, a dialogia, argumentação, ideologias, historicidade da linguagem, intenção. Dessa forma, 

o ensino passa a privilegiar o uso da língua em situações concretas de interação, na qual se 

apreende as diferenças de sentido entre uma forma de expressão em relação à outra. A língua, 

analisada conforme o contexto e com o objetivo específico da enunciação, é reflexo das relações 

sociais.

Politicamente, a língua não é estanque, mas evolui continuamente. Todas as variedades 

compõem a língua; embora permaneça a ideologia linguística de padronização, que faz com 

que a língua padrão e as variedades cultas possuam maior prestígio social, todas as variedades, 

exprimem a mesma expressividade e comunicatividade. Ao perceber a língua dentro da intera

ção social, a norma culta é também uma variedade que tem uma possibilidade a mais de uso e 

não exclusivamente como o único uso linguisticamente correto e a única linguagem represen

tante de uma cultura. A relação dialógica e polifônica é instaurada em contextos não imunes às 

variações e diferenças existentes nas situações concretas de uso. No entanto, como destacam 

César e Cavalcanti (2007, p. 47):

Ainda estamos submersos numa ordem em que a complexidade de usos linguísticos é 
reduzida a formulações neutralizadoras das diferenças, sob a denominação “de lín
gua”. À categoria língua reserva-se o arcabouço que rotulamos de “linguístico stricto 
sensu”. Com isso, conserva-se o conceito de língua como uma totalidade reificada e 
reificadora de fatos da linguagem, quer se trate da língua histórica, que seja da língua 
(sem adjetivos) como construto teórico, sistema subjacente que responde pela “uni
dade” nos diversos usos linguísticos. (grifos das autoras)

A partir do exposto pelas pesquisadoras, em se tratando de documentos e considerando 

o contexto histórico em que se determinou o uso de uma língua, no nosso caso a Língua portu

guesa, sob a égide de normas e regras, a língua passa a ser política e reitera o nacionalismo 

imposto por Pombal e reiterado por Vargas para sustentar o nacionalismo. “Essa identidade 

apoia-se na língua escrita e manifesta o caráter totalizante da língua única, do contexto mono- 

língue, associando a história da língua à história literária do povo que a fala” (IBIDEM, p. 49) 

Considerando a diversidade teórica que caracteriza os cursos de Letras, há diferentes 

concepções de linguagem no documento. O texto destaca que o perfil dos formandos deve ser 

Interculturalmente competentes e lidar de forma crítica com as linguagens. Além disso, preci

sam dominar a língua em termos de estrutura, funcionamento e manifestações culturais. No que
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tange às competências e habilidades, a primeira reitera o domínio do uso da língua portuguesa 

ou estrangeira em termos de recepção e produção de textos. E os conteúdos curriculares devem 

fundar-se na percepção de língua como prática social. Logo, diferentes concepções de língua 

provenientes de diferentes correntes teóricas de estudo da linguagem.

Em certa medida, os documentos não fazem distinção entre o curso de bacharelado e 

licenciatura. Haja vista que existe uma separação nos documentos entre ambas as formações, 

uma vez que as licenciaturas já figuraram como adendos nos cursos de bacharelado. Além disso, 

essas diretrizes, para as licenciaturas, precisam dialogar com as diretrizes para a educação bá

sica no ensino superior. Assim, na avaliação do ENADE, o perfil do profissional licenciado fica 

fragilizado em teorias, isto é, considera a teoria em detrimento da prática.

O perfil do egresso proposto pelo documento evidencia as marcas inscritas no processo 

histórico da construção do professor de Língua portuguesa ao pôr em relevo o domínio da lín

gua. Ao somar os aspectos históricos da formação e as demandas contemporâneas requeridas 

de forma geral, há uma mescla que acena para a necessidade de olhar para a tradição e para o 

novo. A saber, uma tradição marcada pelo professor de Língua portuguesa que ensina a língua, 

ou seja, a gramática e o novo que se destaca nos discursos das competências e habilidades, do 

aprender a aprender, que domine as tecnologias, as manifestações culturais.

O perfil previsto parece ficar fragilizado e diluído numa formação para escola básica 

porque ao mencionar “A pesquisa e a extensão, além do ensino, devem articular-se neste pro

cesso.”, essa tríade remete à identidade da universidade e não à da escola básica para a qual 

esses graduandos serão habilitados para atuar como professores.

Ou seja, evidentemente que a pesquisa é necessária para a formação, porque todo pro

fessor precisa ser sempre um pesquisador. No entanto, as pesquisas são oriundas da Universi

dade para a Educação de base e não ao contrário. Nesse sentido, acredito que a valorização da 

escola básica e das inquietações vivenciadas na prática docente deveriam vir para dentro da 

universidade num processo de interlocução entre o professor da base e o professor formador, 

no qual é possível estabelecer um diálogo com os formandos e incentivar a pesquisa em mão- 

dupla, a saber, não apenas a Universidade propõe pesquisa para a escola, mas a escola também 

pode exercer essa função numa interlocução fecunda e que contribua para todos os níveis do 

saber.

Nesse sentido, cabe às IES definir o bacharelado e a licenciatura, os conteúdos curricu

lares e o perfil desses profissionais. Entretanto, se as avaliações nacionais definem que farão 

aferição dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos constantes nas diretrizes cur

riculares, no documento se encontram discursos distintos. Dessa forma, há uma necessidade de
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articular posições históricas e sociais distintas em um só documento para contemplar as deman

das dessas formações dentro das prerrogativas contextuais atuais, mas não um professor em 

específico, com demandas específicas e com um público diverso e pluralizado. Sendo assim, 

cabe analisar as provas para saber que docente o ENADE preconiza a partir dos conhecimentos 

que avalia.

O próximo capítulo é dedicado à análise das provas do exame nacional de graduação. 

Nele busco, por meio da historiografia linguística, isto é, as teorias presentes nas avaliações, 

compreender que docentes as avaliações do ENADE têm em vista, investigar o diálogo entre 

as diretrizes e os cursos de Letras. Além de fazer o recorte diacrônico de 1997 a 2017 das provas 

já disponibilizadas a fim de compreender as ideologias linguísticas que orientam o ENADE e 

que políticas estão presentes nas avalições.
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4. DA HISTORIORAFIA LINGUÍSTICA ÀS IDEOLOGIAS SUBJACENTES NOS 

DOCUMENTOS OFICIAIS POR MEIO DA AVALIAÇÃO DO ENADE

Para que as luzes do outro sejam percebidas 
por mim devo por bem apagar as minhas 

no sentido de me tornar disponível para o 
Outro. (Mia Couto)

Neste capítulo, debruço-me sobre as avaliações realizadas nos cursos de Letras nos úl

timos 20 vinte anos, ou seja, desde a sua primeira edição em 1997 até 2017. O maior desafio 

que posso apontar antes de analisar as provas está no fato de que as questões para o exame não 

partem de um sujeito ou instituição específicos, dos quais eu poderia analisar o histórico.

A responsabilidade final da prova é do INEP, mas a elaboração e revisão das questões 

conta com a colaboração de docentes da área de Letras de todo o país, o que indica diversidade 

de formação acadêmica e diversidade de filiação teórica. Esta diversidade é relevante, dado que 

contempla a heterogeneidade dos cursos de letras no país.

Dedico-me, neste capítulo, a analisar detidamente as concepções de linguagem presen

tes nas provas e os diálogos com as diretrizes dos cursos de Letras com vistas a delinear uma 

historiografia linguística numa análise dialógica do discurso e compreender as ideologias lin

guísticas que orientam o ENADE, a fim de observar as políticas que podem ser depreendidas 

nas provas no recorte diacrônico de 1997 a 2017.

É chegado o momento de mais ainda me tornar disponível para o outro, conforme a 

epígrafe de Mia Couto acima. Tendo em vista que em Bakhtin a teia dialógica requer o processo 

de olhar a longo prazo no tempo, como parti da Lei de Diretrizes e Bases, a qual norteia os 

movimentos que a educação precisa para o novo panorama histórico, considerando o pós-perí- 

odo autocrático até chegar ao contexto mais imediato, que, nesse momento, julgo se inserirem 

as avaliações. Sendo assim, entendo que apagar as minhas luzes é dar visibilidade aos imbrica- 

mentos que o Enade, a formação em Letras e as políticas educacionais possuem e trazem à luz 

as políticas e ideologias linguísticas desse processo.

Evidentemente a avaliação dos estudantes da graduação já  se constitui como uma polí

tica linguística e, como afirma Shohamy (2006), os testes (nesta tese, as avaliações nacionais) 

são instrumentos poderosos para delimitar, reiterar, eliminar e suprimir línguas. No caso do 

ENADE, a avaliação se constitui como uma política linguística, sendo assim, carrega em si 

determinadas concepções de língua(gem).
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Como a proposta desta pesquisa é uma análise dialógica discursiva, entendo que a teoria 

bakhtiniana me orienta a direcionar o olhar para a composição plural e heterogênea dos enun

ciados e da língua(gem). Dessa maneira, faço o recorte das questões que se referem à língua 

portuguesa, direcionando o olhar para as orientações em torno das concepções de língua(gem) 

que são construídas dentro desse espaço e a historiografia linguística presente nos enunciados. 

Além disso, atentar para as articulações acerca da língua(gem) para compreender as políticas 

linguísticas, além da avaliação em si entendida como tal, e suas ideologias que sustentam e 

orientam as provas do ENADE.

Julgo pertinente esclarecer que o recorte dos enunciados referentes à língua portuguesa 

é porque, epistemologicamente, a literatura e a língua adicional (seja ela qual for) têm suas 

especificidades. Ademais, a teoria elencada para a discussão foi pensada sob a perspectiva da 

língua oficial e necessária para estabelecer o recorte da pesquisa respeitando as fronteiras teó

ricas da literatura e ensino de línguas adicionais e para não tornar o texto por demais extenso. 

Embora a formação docente possa ter dupla licenciatura e forme um profissional que atue tanto 

no ensino de língua portuguesa, como literatura e língua adicional, bem sabemos que há disci

plinas específicas e com suas especificidades. A linguagem constitui todas elas, no entanto há 

uma concepção de literatura que esta tese não contempla e nem as políticas linguísticas de lín

gua adicional.

Diante disso, o capítulo será dividido em dois momentos porque o exame nacional pas

sou por reformulações, como exposto na seção 3.3. Sendo assim, primeiramente apresento as 

provas aplicadas de 199848 a 2003, tendo em vista a primeira avaliação em que os cursos de 

Letras foram selecionados. Assim, nesse primeiro momento, somam-se seis provas que consti

tuem o corpus dessa análise.

4.1 O ENC -  EXAME NACIONAL DE CURSOS -  PROVÃO

Quando os exames nacionais da graduação foram homologados, houve uma crítica em 

relação à pressa da aplicação das provas, conforme Sobrinho (2008, 2010, 2015). Barreyro e 

Rothen (2008) enfatizam que a sistemática da avaliação constituía um “quase mercado” da 

Educação Superior, porque os resultados das avaliações serviram de ranqueamento das IES e

48 Embora eu tenha feito o recorte de 1997 a 2017, convém destacar que os cursos de Letras tiveram sua primeira 
avaliação no ano de 1998. O recorte contempla 20 anos porque a documentação analisada parte do início das 
avaliações a nível nacional.
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competição entre elas. Característica das políticas neoliberais e do funcionamento do setor pri

vado.

A Educação Superior deve responder a desafios ou ao menos ajudar a solucionar pro
blemas tão díspares e importantes, muitas vezes contraditórios, como os da produção 
da alta tecnologia, formação de mão-de-obra de alto nível, treinamento para atendi
mento de demandas imediatas do mundo do trabalho, formação qualificada para ocu
pações de tipo novo, formação para a inovação, preservação e educação continuada, 
formação para o empreendedorismo, promoção da cidadania e da consciência de na
cionalidade, inserção no mundo globalizado e compreensão das transformações trans- 
nacionais, capacitação de professores de todos os níveis, formação de novos pesqui
sadores, ascensão social de grupos desfavorecidos, impulso à grande indústria, apoio 
a pequenos produtores, pesquisa de ponta, tecnologia de baixo custo e de aplicação 
direta na agricultura e nos serviços, desenvolvimento local, nacional e regional, aten
dimento às carências de saúde da população, sucesso individual e tantas outras exi
gências carregadas de urgências e, em todo caso, de difíceis respostas. (DIAS SOBRI
NHO, 2002, p. 13-14)

Diante da transformações sócio-históricas que o país vinha passando, a pluralidade e as 

diferentes demandas do mercado impactam a diversificação de IES, que trava um acirramento 

de competições e conflitos no sistema. As diferenças e as contradições são construídas nos mo

delos de organização privada e desiguais nos formatos institucionais. Dessa forma, presencia- 

se um abismo nas concepções de formação, currículo, nas ideologias das instituições e de seus 

atores sociais, nos interesses sociais e de capital, entre outros.

Nesse cenário, há expansão do sistema de educação superior brasileiro, sejam eles pú

blicos ou privados, subsidiados pela União, pelos Estados ou munícipios que passam a oferecer 

serviços educativos presenciais e a distância, com vistas ao lucro ou sem ele. Ampliam-se as 

políticas de acesso ao ensino superior, e com o aumento do número de jovens formados nas 

etapas anteriores, bem como outros fatores sociais e culturais, aumenta o número de estudantes 

no ensino superior, exigindo a diversificação do sistema educacional superior. Essa diversifi

cação também está ligada aos processos de globalização e às transformações sociais, que gera

ram novas demandas de formação superior.

No entanto, o aumento da demanda e das IES, sobretudo as privadas, traz à tona diversos 

desafios para todo sistema de ensino superior, como nos mostra Dias Sobrinho:

Altas taxas de evasão e de ociosidade, deficiências de formação nos níveis escolares 
anteriores, ocorrência em muitos casos de baixa qualidade de ensino, pesquisas limi
tadas a poucas instituições, precárias instalações físicas, grande contingente de pro
fessores improvisados e sem formação adequada ao magistério superior, elevados ín
dices de pobreza, desigualdades regionais etc., tudo isso constitui um quadro de enor
mes desafios e problemas que devem ser enfrentados vigorosamente. (DIAS SOBRI
NHO, 2010, p. 198).

Esse contexto altera o sistema educacional superior, a priori destinado às elites e, a 

partir da segunda metade da década de 1990, assiste o aumento da classe daqueles que eram
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tradicionalmente marginalizados. Evidentemente esse é um ponto positivo dessa mudança, mas 

ainda há necessidade de muito trabalho e políticas educacionais para a superação desse elitismo. 

O governo brasileiro incentiva a formação privada como forma de suprir o aumento da de

manda, mas esse setor torna o sistema educacional em mercado em que o aluno é o cliente,

seguindo a lógica do mercado.

Em meio a essas transformações e demandas, a avaliação da educação superior passa a 

ser ponto central, tendo em vista que as avaliações estão a serviço das reformas educacionais, 

ainda que, como enfatiza Sobrinho (2010), as avaliações mudem conforme a mudanças de con

texto.

O conjunto de políticas setoriais de Educação Superior implementadas a partir de 
1995, no Brasil, passou a necessitar de um aparato legal a lhe dar sustentação e de 
avaliação eficaz ao incremento e ao acompanhamento da expansão quantitativa e di
versificação do sistema. A avaliação se tornou um instrumento importante para infor
mar o mercado de trabalho a respeito da qualidade e do tipo de capacitação profissio
nal que os cursos estavam oferecendo, bem como para indicar as IES que estariam 
mais ajustadas às exigências da economia. (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 202)

Ao considerar esse contexto, o controle político das avaliações serve mais aos interesses 

de mercado que as questões pedagógicas efetivamente. O mercado privado desobriga o estado 

de ampliação do orçamento público na educação pública, aumenta as desigualdades sociais, 

reitera as evasões e as vagas ociosas nos cursos superiores. Além disso, essas vagas não preen

chidas servem de coesão institucional para o fechamento de cursos. Ademais, a avalições do 

ensino superior corroboram com os interesses políticos quando se lê chamadas como esta:

FIGURA 3 - DIVULGAÇAO DE RANKING DAS UNIVERSIDADES

e tro p o lis
N e w s

Princ ipa l Destaques Naciona l In te rn a c io n a l Esportes Estadual A rtigos

MEC divulga ranking das melhores  
universidade do Brasil
A  Peorópolis News O  28 de novem bro de 2017 li Nacional #  No Comment

Fonte: http://petropolisnews.com.br/?p=37564

Ainda que os documentos afirmem que “O Provão tem como objetivo aferir o rendi

mento dos alunos dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos, suas habi

lidades e competências” (BRASIL, 1998, p. 5 -  microdados do provão), fica evidente que os 

dados servem de ranqueamento e acirram a competição entre as IES.

http://petropolisnews.com.br/?p=37564
http://petropolisnews.com.br/?p=37564
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4.1.1 Das Provas -  1998 -  1999 -  2000 -  2001 -  2002 - 2003

O Exame Nacional de Cursos (ENC-Provão) foi um exame aplicado aos formandos, 

no período de 1996 a 2003, com o objetivo de avaliar os cursos de graduação da Educação 

Superior, no que tange a média do desempenho. Tais médias sofriam alterações de um curso a 

outro, de um ano a outro, variando por inúmeros fatores. Após esse período, o ENC sofreu 

reformulações e passou a se chamar ENADE. O recorte de 1998 a 2003, nesta seção, se refere 

aos anos em que os cursos de Letras foram avaliados dentro das prerrogativas dessa avaliação.

Segundo consta nos microdados do INEP de 1998, a prova consta com 40 questões de 

múltipla escolha e quatro questões discursivas. Destas; 20 questões abordam conteúdos de lín

gua portuguesa e linguística, que aparecem juntas na somatória de 20 questões, as outras 20 se 

referem aos conteúdos de literatura brasileira e literatura portuguesa. Essa separação é explici

tada no caderno do INEP (1998, p. 11). A mesma divisão de 50% para cada área é feita nas 

questões discursivas. Ademais, destaca-se que as questões foram elaboradas conforme as dire

trizes estabelecidas pela Comissão Nacional do Curso de Letras.

De acordo com o relatório de 1998, a prova tinha como objetivo:

• compreender, avaliar e produzir textos de tipos variados em sua estrutura, 
organização e significado;
• produzir e ler competentemente enunciados em diferentes linguagens e de tra
duzir umas em outras;
• descrever e justificar as peculiaridades fonológicas, morfológicas, lexicais, 
sintáticas e semânticas do português brasileiro, com especial destaque para as varia
ções regionais e socioletais, e para as especificidades da norma padrão;
• interpretar adequadamente textos de diferentes gêneros e registros linguísticos 
e explicitar os processos ou argumentos utilizados para justificar sua interpretação;
• pesquisar e articular informações linguísticas, literárias e culturais. (MICRO
DADOS, 1998)

Ao analisar os objetivos, o primeiro diz respeito à linguística textual, o segundo aos 

estudos de discurso, semiótica em diálogo com os PCNs, no terceiro tem-se a sociolinguística, 

a fonética e fonologia, a morfologia, a sintaxe e a semântica, em diferentes enfoques da socio- 

linguística e no quarto novamente tem-se a linguística textual, a análise do discurso em diálogo 

com os PCNs.

No que tange aos conteúdos:

• Língua portuguesa - Fonologia, Morfologia, Sintaxe, Léxico, Semântica e Es
tilística, Formação histórica, Gramaticalidade em uso;
•  Linguística - Aspectos fonéticos e fonológicos, morfológicos, sintáticos, se
mânticos, pragmáticos, discursivos, sociais, psico-cognitivos e culturais da lingua
gem; teorias da aquisição da linguagem oral e da linguagem escrita;
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Os conteúdos propostos saem da perspectiva sociolinguística e se mantêm os níveis de 

análise linguística dos estudos linguísticos. Neles, se prevê diferentes enfoques dos estudos 

linguísticos presentes no Brasil. Ao que parece, a Linguística Aplicada está contemplada nos 

estudos sociais, psico-cognitivos e culturais da linguagem; teorias de aquisição de linguagem 

oral e da linguagem escrita, predominando os estudos de leitura com enfoque psico-cognitivista, 

estudos de letramento e estudos sobre ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras.

Segundo as orientações que constam no caderno resumo, espera-se que o graduando 

saiba interpretar, compreender, avaliar, fazer descrições linguísticas, pesquisar e articular in

formações linguísticas, ao passo que as diretrizes enfatizam que o “objetivo do Curso de Letras 

é formar profissionais Interculturalmente competentes, capazes de lidar, de forma crítica, com 

as linguagens, especialmente a verbal, nos contextos oral e escrito, e conscientes de sua inserção 

na sociedade e das relações com o outro (BRASIL, 2001). Parece que a prova, no que se refere 

aos conteúdos analisados, dialoga mais fortemente com os diferentes enfoques e recortes dos 

estudos linguísticos, com predomínio da Linguística e menos presença da Linguística Aplicada.

Diante dessa primeira observação, passo às primeiras questões da prova, recortando-as 

apenas para ilustrar a análise, tendo em vista que seguem o mesmo modelo de elaboração. Todas 

as questões da avaliação de 1998 podem ser lidas no anexo 1 desta tese.

Para que o texto seja fluido, decidi separar quatro questões de Língua portuguesa e qua

tro de Linguística, uma vez que as questões se repetem, a fim de analisar as concepções de 

linguagem e, por conseguinte, depreender as políticas e ideologias linguísticas. Além disso, 

apresento um quadro com a historiografia linguística que pode ser consultado nos anexos da 

tese.

As questões elencadas para análise foram selecionadas a partir das concepções de lin

guagem presentes em cada avaliação. Após a leitura de toda a prova, selecionei as questões 

referentes aos conteúdos enunciados pelo INEP, nos quais ficam mais evidentes as ideologias 

e políticas linguísticas e, em sua maioria, se repetem ao longo da prova. Gostaria de ressaltar 

que essa seleção pode ser vista com outros olhares e sob diversas perspectivas, sendo assim, 

nesta análise, elas apresentam um percurso metodológico de pesquisa à luz da ADD e das po

líticas e ideologias linguísticas.

Na figura 4 abaixo, início as análises das provas, iniciando pelas questões de LP.
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FIGURA 4 - QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA - 199S

3. Observe a trase :

A desconfiança só será vencida e totalmente superada 
quando os empresários perceberem o verdadeiro 
sentido do Mercosul.

Analisando a form a verbal destacada, verifica-se que a 
seqüência  -rem .

(A ) se g m e n ta -s e  em  u m  m o rfe m a  m o d o -te m p o ra l 
e u m  m orfe m a  n ú m e ro -p e s s o a l.

(B) não é m orfem a, po rque não tem  contra parte de 
significado.

(C ) é um  só m orfem a, porque é um a unidade m ínim a 
significativa, em um tem po verbal prim itivo.

(D ) é um m orfem a m odo-temponal, porque se trata  de 
um tempo verbal derivado.

(E) corresponde a duas unidades miinimas significativas, 
e m  u m  te m  d o  v e r b a l D r im r t iv o

6. O bserve os em pregos  do p ronom e se neste trecho  
de a rtigo  de revista:

O que se quer é atribuir ao elevador seu justo peso. 
Que não se  esqueça dele, quando se fizer o balanço 
dos engenhos e artes que deram ao século XX o rosto 
que tem.
A afirma ção correta a respeito dessas co n struções com 
o  pronom e se é:

(A ) Nos três  casos o se  tem  em prego sem elhante , 
m as em  apenas um  deles te m  função sin tática.

(B) N o s e g u n d o  ca so . u so u -se  o se pa ra  in d e te r
m in a r o  s u je ito  de um  v e rb o  que , s e g u n d o  a 
g ra m á tic a  n o rm a tiv a , j á  t le v ia  se r p ro n o m in a l.

(C) No segundo caso e no te rce iro , as  construções 
com se  são de voz passiva, o que  náo é  possível 
dentro de um a m esm a ffase.

(D) N enhum a das três construções com se  é passiva, 
porque todos o s  verbos são  transitivos indiretos.

E) O suje ito  de q  un n do se fize  r o  b ala nço  não pode 
ser en contrado n a o ração , ponq u e está  el íp tico .

Foute: INEP -  caderno resumo (199S)

Como se pode observar nos enunciados acima, não há contextualização das questões e, 

conforme se lê nas respostas deles, a análise para se chegar à resposta fica no plano da materi

alidade linguística. Na questão três, o foco é análise morfológica, na questão quatro é a análise 

sintático-semântica, na questão oito a análise sintática e na questão 10 a gramática normativa 

em uma questão de concordância verbal. É inegável que para chegar à resposta esperada, o 

graduando precisa conhecer as regras e normas da gramática no que se refere à estrutura língua, 

bem como precisa conhecer sobre análise morfológica e sintática. Não há qualquer reflexão 

sobre a língua em contexto de uso. Sendo assim, por meio dos conteúdos destacadas, me leva a 

entender que o aluno tenha conhecimento da sintaxe, semântica e gramática normativa para

4. Leia esta manchete de jomal:

Inadimplente programa compra.

A frase está
(A) incorreta, porque as três palavras que a compõem 

podem pertencer a mais de uma categoria 
gramatical.

(B) ambígua, porque nela ocorrem simultaneamente 
dois verbos, programa e compra.

(C) íntelígivel, porque a ordem de colocação das 
palavras perm ite  iden tifica r-lh e s  a função 
sintática.

(D) ininteligível, porque traz um adjetivo na função de 
sujeito.

(E) incorreta, porque não traz determinante junto do 
substantivo.

1D. E s ta é  uma subm anchete  de jom a l:
O argentino prêm io Nobet da Paz acha que a 
chancelaria dos dois países decidirão o problema.
A form a verbal destacada nessa frase representa uma 
concordância que

(A) é a única possível.
(B )é  um a de duas possíveis, m a s é  a m ais correta.
(C) é a  única correta, po rque  o adjunto ad no minai que 

a precede está no p lural.
(□> nã o  é c o rre ta , p o rq u e  c h a n c e la r ia  é s in g u la r.
(E) não é  correta, porque o  suje ito  de d e c id irã o  é  o 

m esm o de acha.
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reiterar a ideologia da padronização, devido à ausência de reflexão sobre os usos desses conhe

cimentos, apenas de forma objetiva para se chegar à resposta correta.

Partindo dos estudos do Círculo de Bakhtin, é possível afirmar que se observa a língua 

como um sistema de abstrato de formas linguísticas numa enunciação isolada. (BAKHTIN, V. 

N. VOLOCHINOV, 1981). Quanto às políticas, reforça a legitimidade da língua de prestígio 

(norma culta e norma padrão) e assinala que graduandos dos cursos de Letras devem ter conhe

cimento dessa norma. O curso de Letras é o espaço de formação de quem deve dominar a língua 

portuguesa, como assinalam as diretrizes. Esse domínio deve ser para analisar a língua nos seus 

diferentes níveis (morfológico e sintático), mas também para conhecer a norma de prestígio.

Sendo assim, compreendo que essas políticas elaboradas com vistas à estrutura e nor

mas, evidencia uma relação de poder para determinar uma ordem social (SHOHAMY, 2006), 

ou seja, o professor precisa dominar as normas para ensinar ao brasileiro a língua portuguesa. 

Conforme Shohamy (2006) destaca, há determinação do prestígio e poder das línguas nesses 

exames; eles perpetuam a ideologia do padrão e correção de línguas.

Em relação às ideologias linguísticas, as questões oito e dez remetem à ideologia da 

padronização e da correção, Milroy (2011) destaca que praticamente todo mundo adere à ideo

logia da língua padrão e um aspecto dela é a firme crença na correção.

A ideologia exige que aceitemos que a linguagem (ou a língua) não é algo que os 
falantes nativos possuem: eles não são pré-programados com uma faculdade da lin
guagem que lhes permite adquirir (ou desenvolver) “competência” na língua sem ser 
formalmente ensinados. (MILROY, 2011, p. 60)

A ideologia linguística de uma língua padrão que o professor precisa dominar dialoga 

com as palavras de Geraldi (1995), sendo uma “como máscara do pensamento que é preciso 

moldar, domar para, policiando-a, dominá-la, fugindo ao risco da subversão criativa, ao risco 

de predicar como ato de invenção e liberdade”. Nessa perspectiva, as aulas de língua portuguesa 

são orientadas para decorar regras e preencher exercícios de nomenclatura. Dessa forma, es

pera-se que o professor seja aquele que transmite os conhecimentos, que conhece as regras e 

normas e ensina aqueles que não a dominam.

Nas questões de linguística a seguir, o foco está nos conhecimentos das teorias linguís

ticas de fonética e fonologia, semântica, discurso ou texto - mas pode ser só um tópico da gra

mática, como se pode observar:
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FIGURA 5 -  QUESTÕES DE LINGUÍSTICA -  1998

14. Observe a indicação das seguintes transformações
sofridas por vocábulos na sua evolução histórica para
o português:

1) lupus > lobo
2)acutu > agudo
3)acetu > azedo

Assinale a alternativa correta quanto a essa evolução:

(A) Em todos os casos houve síncope de consoante.

(B) O último caso é diferente, porque nele não houve 
alteração fonética.

(C) Em todos os casos uma consoante oclusiva se 
tomou fricat iva.

(D) O segundo caso é diferente, porque houve uma 
única sonorização.

(E) Em todos os casos as consoantes intervocálicas 
sonorizaram-se.

MAMAIUK hhttSCUKA. NU tX I  KA, UM U IK tl I U 
SEU.
Muita gente pode achar que é só frescura, mas 
frescura tipo Extra só o Extra tem. Basta ver a 
frescura das frutas, legumes e verduras. Toda essa 
frescura o Extra chama de respeito à qualidade. 
Respeito ao cliente.

II. NÃO PENSE APENAS NO PRESENTE DO SEU 
FILHO. PENSE NO FUTURO.

Doze de outubro é Dia da Criança. É só ligar o 
rádio ou a televisão, abrir um jomal ou uma revista 
e constatar que está todo mundo só falando de 
presente. A gente queria destoar um pouco: 
queríamos falar de futuro.

Observe o sentido dos termos frescura e presente,
nos textos acima. A afirmação coneta a respeito deles é:

(A) Ambos estão empregados no sentido denotativo, 
não sendo afetado o sentido literal.

(B ) Am bos são fa tos  de po lissem ia  e conotam  
inicialmente um determinado sentido, que é depois 
substituído por outro, denotativo.

(C) Am bos são fatos de polissem ia: presente, oscila 
entre d o is  sentidos : e frescura  è em pregado 
in ic ia lm en te  com  sen tido  co no ta tivo  e depo is  
com  sen tido  litera l.

(D) O termo frescura está empregado no sentido 
conotativo; e presente, no sentido denotativo.

(E) O termo frescura está empregado no sentido 
denotativo; e presente, no sentido conotativo.
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18. Gosto de desafio, a dificuldade é o melhor 
combustível.

0  cabeça de tudo foi a barriga. (Resposta à pergunta 
sobre a identidade do líder dos agricultores que, por falta 
de comida, saquearam um armazém, na zona da seca.) 
Observando os pares

I.a dificuldade / o combustível;
II.o cabeça / o líder;
III.a barriga / a comida,

Identifique a relação lógica existente entre os elementos 
de cada par e, correspondentemente, a figura de 
linguagem que ocorre:

(A) I. similaridade: metáfora;
II. contigüidade entre continente e conteúdo: 
metonímia,
III. contigüidade entre parte etodo: metonímia.

(B) I. contigüidade entre parte e todo: metáfora;
II. similaridade: metonímia;
III. contigüidade entre continente e conteúdo: 
metáfora.

(C) I. contigüidade entre continente e conteúdo: 
metonímia;
II. similaridade: metáfora;
III. contigüidade entre parte e todo: metonímia.

(D) I. contigüidade entre parte e todo: metáfora;
II. contigüidade entre continente e conteúdo: 
metáfora,
III. similaridade: metonímia.

(E) I. similaridade: metáfora:
II. contigüidade entre parte e todo: metonímia;
III. contigüidade entre continente e conteúdo: 
metonímia.

19. Algum tempo atrás eu disse num programa de 
televisão que a música popular era o meu radar. Outro 
dia, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, uma 
senhora me perguntou o que eu quena dizer com aquilo. 
Expliquei a ela que por meio da música popular eu 
percebia para onde as coisas estavam indo e que isso 
era fundamental para a minha vida e para o meu trabalho. 
Ela então me perguntou se isso tinha a ver com gosto 
ou preferências. Respondi que tinha a ver princi
palmente com não ter preconceito. "£ fundamental ouvir 
de tudo", observei.

Considere as formas pelas quais se fez o relato de um 
discurso proferido por outra pessoa ou pelo próprio 
narrador

I. eu disse que ... / Expliquei a ela que ... / Respondi 
que...

II. uma senhora me perguntou o que J  ela então me 
perguntou s e ...

III. “É fundamental ouvir de tudo”, observei.

É correto afirmar que as formas compreendidas:

(A) em I e II indicam d iscurso indireto: em III, 
discurso direto.

(B) em I indicam discurso indireto; em II, discurso 
indireto livre; em III, discurso direto.

(C) em I e III indicam discurso indireto; em II, discurso 
direto interrogativo.

(D) em I indicam discurso direto; em II, discurso indireto 
interrogativo; em III, discurso indireto.

(E) em II e III indicam discurso indireto livre; em 
I, discurso direto.

Fonte: INEP -  caderno resumo (1998)

Os enunciados das questões de linguística se assimilam aos de língua portuguesa, a re

flexão está centrada em alguns níveis de análise linguística: na questão 17, no nível fonológico; 

nas questões 17 e 18, no nível semântico; na questão 19, no nível textual. Assim como na prova 

de língua portuguesa, o foco é o conhecimento teórico, não a prática de linguagem ou os usos 

linguísticos contextualizados. Da maneira como foram elaboradas, espera-se que o graduando 

mobilize conceitos discutidos nas disciplinas de linguística e estabeleça qual das opções cor

respondem ao conceito que foi questionado. Por exemplo, ainda que a questão 14 pareça ser 

sobre a evolução da língua, a questão é efetivamente sobre fonemas surdos e sonoros e sobre
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processos de sonorização dos fonemas e não sobre as mutações linguísticas em contextos de 

uso. Não se adentra nos processos de mudança linguística, nem se traz à baila a discussão da 

pedagogia da variação, que inclui discutir as mudanças linguísticas correlacionadas às mudan

ças sociais.

Essa foi a primeira avaliação de nível superior e, para tanto, vale retomar o contexto 

histórico. A LDB foi sancionada em 1996, dois anos antes do ENC. Nela fica estabelecido no 

título IV sobre a organização da Educação Nacional, na alínea VI que assegura o processo de 

avaliação nacional pelo órgão competente. Como determinação, a LDB passa a vigorar em ter

ritório nacional.

Na Lei de Diretrizes e Bases, há menção ao ensino superior como instância que legitima 

a formação de professores e dá autonomia para as IES elaborarem seus currículos. Além disso, 

os currículos das IES precisam estar afinados com a formação básica tendo em vista que as 

licenciaturas formam profissionais para atuar na educação básica. Mas, nesse período, os cursos 

de Letras não tinham diretrizes estabelecidas, estas foram sancionadas em 2001. Mesmo as os 

Parâmetros Curriculares sendo de 1998, eles já estavam em elaboração desde 1996.

Antes desses documentos, a disciplina de língua portuguesa, instituída como disciplina 

apenas a partir de 1871, resultado da fusão da retórica, poética e gramática (SOARES, 2002), 

também chamada de gramática nacional, ensinava a língua por meio de normas para atender a 

um grupo social específico e elitizado, o que perdurou até aproximadamente a década de 1940.

Com a industrialização, a educação passa a ser tecnicista, voltada a formação de mão de 

obra para o mercado de trabalho, exigindo o falar bem para o escrever bem, exigência social do 

contexto histórico-econômico.

O professor nesse momento histórico tecnicista, já não precisa elaborar e formular as 

questões, surge o livro didático como forma de facilitação da atividade docente. (SOARES, 

2002). Na Universidade, somente a partir de 1960 que a disciplina de linguística passa a existir, 

na expectativa de uma ressignificação dos estudos da linguagem. (BAGNO, 2013). Entretanto, 

seja como norma para um grupo específico, seja como comunicação para o mercado de traba

lho, a língua como enunciação da ciência linguística precisa de reformulação dos documentos 

e amplo debate político e educacional. Uma vez que a língua foi estruturada na relação de jogos 

de poder político, primeiramente de Pombal e depois ao governo militar, com a redemocratiza- 

ção e os estudos linguísticos é que se começa a discutir o ensino de língua materna.

Entretanto, da década de 1980 até meados de 1990 é um tempo-espaço curto para a 

efetivação de leis e mudanças nas práticas de ensino. A tradição gramatical perdura ainda no
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imaginário popular. Nesse primeiro provão fica marcado esse processo que pela contextualiza- 

ção histórica ainda engatinha com vistas a mudanças mais significativas.

Assim, dentro dessa cadeia enunciativa, as vozes político-ideológicas enraizadas preci

sam atender a fatores externos e internos, isto é, externos (social) considerando a quem se en

sina, quem ensina, quem tem acesso à educação; e os internos (língua em si) que concepção se 

tem de linguagem e como isso se reflete no ensino, portanto, rever a formação. Dentro do ex

posto, nessa primeira edição o ensino da linguística já está estabelecido.

Em relação à historiografia das ideias linguísticas, abaixo apresento um resumo das te

orias presentes nesta avaliação, que incluem também a gramática tradicional. Essa visão gra

matical foi predominante (as vezes ainda é) no ensino de língua.

QUADRO 6 -  HISTORIOGRAFIA 1998

QUESTÃO 1 Morfologi a-léxico
QUESTÃO 2 Morfologi a-léxico
QUESTÃO 3 Morfologia
QUESTÃO 4 Sintaxe
QUESTÃO 5 Aquisição da linguagem oral
QUESTÃO 6 Aquisição da linguagem escrita
QUESTÃO 7 Sintaxe
QUESTÃO 8 Sintaxe
QUESTÃO 9 Sintaxe

QUESTÃO 10 Gramática
QUESTÃO 11 Fonologia
QUESTÃO 12 Sociolinguística
QUESTÃO 13 Psicolinguística
QUESTÃO 14 Gramática
QUESTÃO 15 Pragmática
QUESTÃO 16 Discurso
QUESTÃO 17 Semântica
QUESTÃO 18 Estilística
QUESTÃO 19 Discurso
QUESTÃO 20 Discurso

Fonte: A autora (2020)

Assim como Geraldi (1997) destaca que qualquer ação em sala de sala é uma escolha 

política, a elaboração de uma prova como o ENC também o é. Nesse sentido, embora a prova 

de linguística tenha trazido questões da linguística textual, de aquisição, entre as outras apre

sentadas, os enunciados não são discursivos e nem dialogam com o perfil esperado de formando 

de acordo com as diretrizes, “o profissional deve, ainda, ter capacidade de reflexão crítica sobre 

temas e questões relativas aos conhecimentos linguísticos e literários. (BRASIL, 2001) Isso
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porque a avaliação não exige reflexão, mas teoria e saber e normas e regras de funcionamento 

de uma variedade privilegiada de língua.

Além disso, em várias questões não há indicação da fonte do texto como a primeira 

questão, que enuncia um anúncio em uma praia, mas não há indicação alguma da sua localiza

ção. Interpretar o que se pede no enunciado por meio de uma teoria sociolinguística não é o 

objetivo, a não ser saber a formação estrutural de cão-quente49. As questões quatro, seis, sete e 

nove também não trazem a fonte, impossibilitando de buscar por quem foi escrito, para que 

situação, dessa forma limita a resposta a saber um conceito, ou regra a ser seguida conforme 

uma determinada escolha de linguagem.

Entretanto, a maior parte das teorias linguísticas dominantes naquele período não tratam 

da linguagem situada, Fonética/Fonologia, Morfologia, Sintaxe e Semântica dispensam contex- 

tualização. A Sociolinguística variacionaista também dispensa e a perspectiva de linguística 

textual dominante na época também dispensava contextualização

Exigir que o formando domine conceitos teóricos e procedimentos analíticos próprios 

dos diferentes recortes formais dos estudos de linguagem bem como as regras gramaticais, 

como o que se solicita nas questões do ENC de 1998, confirma a ideologia linguística que o 

professor de Português precisa saber tudo, e caso cometa algum erro -  seguindo esse viés -  abre 

precedentes para afirmações que o julgam como um profissional ruim, nesse caso, mal formado. 

Convém trazer à baila as palavras de Moura Neves (2002) que ninguém precisa saber regras de 

cor, os manuais de gramáticas são obras para serem consultadas e discutidas, não dogmas a 

serem seguidos.

E para encerrar essa primeira avaliação, apresento a seguir as questões discursivas.

49 EXPERIMENTE! • sanduíches • cão-quente • cerveja • salgadinhos • refrigerante 1. Em uma barraquinha de 
praia, lia-se, em um pequeno cartaz: Das alternativas abaixo, qual explica corretamente o estranhamento provocado 
pela leitura do cartaz?(A) Usou-se a forma diminutiva salgadinhos, quando o correto seria salgadozinhos, com a 
manutenção da vogal temática antes do sufixo. (B) Utilizou-se cão-quente, substituindo-se por um sinônimo 
um dos elementos de um nome composto, o que o processo de composição não admite. (C) O hífen foi equi- 
vocadamente utilizado na palavra composta cão-quente. (D) A adaptação, na escrita do português, da palavra 
inglesa sandwich foi feita de maneira equivocada, com o uso indevido do acento agudo. (E) O nome composto 
cão-quente, por pertencer à categoria dos nomes contáveis, como sanduíche e salgadinho, deveria ter
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FIGURA 6 - QUESTÃO DISCURSIVA 1 - 1998

Leia e compare os fragmentos abaixo. Identifique e caracterize, da perspectiva lingüístico-discursiva, 
cada um deles, quanto ao seu modo (ou tipo) de organização textual. Justifique seu ponto de vista com 
dados dos próprios textos.

I. A  se ca  no N ordeste é um prob lem a antigo, cu jos reg istros rem ontam  aos tem pos da co lôn ia  e do 

im pério. É  um fenôm eno da natureza, inevitáve l com o os terrem otos, os vendavais e as enchentes. O 

m esm o não se  pode d ize r da fom e nas reg iões do sem i-árido brasile iro . A o  contrário  da seca . a  fome é 

um problem a evitável. A  so lução  depende apenas de m edidas adequadas tomadas na hora certa.

(Veja, 06/05/98)

II. Vejo claram ente com o se estivessem  saindo agora, vivos, da m oldura ova l -  o rosto e  o busto m eio 

virados para a esquerda. Vejo o p escoço  curto, o porte im perioso da cabeça, os bandós g risa lh os 

rea lçados pe la s  rendas da capota de viúva. O s o lhos puxados e o o lhar persp icaz. O  aqu ilino brusco do 

nariz, a s m açãs sa lien tes, o  queixo forte.

(Pedro Nava, B aú  de ossos)

III. P iano  tom ou o m achado em prestado de Seu  Joaquim  e  tafulhou no mato. F o i fe liz  porque trouxe m el de 

ja ta í, que é o  m ais gostoso  e o  m ais sad io. M el, porém , é co isa  que ninguém  com pra: todo m undo quer 

de graça. O hom em  andou de porta em  porta e m a! deu conta de vender uma garrafinha, apurando m il- 

ré is. la  continuar oferecendo, m as Seu  E lp íd io  cercou e le  no largo  do cem itério.
(Bernardo Élis, “ A enxada” )

Fonte: INEP -  caderno resumo (1998)

A questão um se refere à Linguística textual -  tipologia textual. Embora se anuncie uma 

perspectiva linguístico-discursiva, o que se pede é um conhecimento sobre estruturação interna 

dos textos, que era produzido especialmente pela linguística textual naquele momento, com as 

tipologias textuais; não por acaso se pede que a justificativa seja a partir de dados dos próprios 

textos e não com elementos que lhe sejam externos, como faria uma perspectiva mais discursiva 

efetivamente.

FIGURA 7 - QUESTÃO DISCURSIVA 2 -  1998

Questão n°2

Considerando as características da linguagem oral e da linguagem escrita, compare e analise os textos i  
e l i ,  levando em conta o modo como 9e constrói a interbcuçâo em cadaumdetes
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I . Carta:
Caro amigo Niltom: O Filme é de Tarzam.

Niltom como vai tudo bom Niltom em primeiro lugar quero ti convidar para nós assistir um filme no cinema 
Niltom o filme vai ser muito massa Niltom O artista do filme Tarzam Niltom eu convidei umas menina e Eu 
quero que você convide outras meninas também.
Eu vou ti espera Niltom O filme vai ser às 14:30 horas o nome do Cinema é Cine Tatiana lá no Coxipó. 
Niltom não ligue com a dispesa deixe com comigo Niltom Eu vou ti esperaria na portaria do Cine Niltom 
não falte tispero la ass: Gelsom.

(G., 4a série)

II. Historia da Minha vida 
Historia da minha vida
Vou comecar esta História falando da minha vida.
Minha vida e uma vida muito feliz porque eu tenho minha querida mãe é ela e muito boa para mim. 
Quando nós morava no Paraguai era muito difícil, o produto que nós colhia nós tinha de dar a 

metade pro comissário e pra vender tinha que pagar o Permicio senão não tiro nem um grão de cereais só 
que nós sempre espera um dia com seguir um pedaço de terra, e com o esforço um pouco de cada um e 
com a colaboração e o sacrifício das irmãs nos temos hoje onde morar.

Mas só quando fazia um ano que nos estava aqui aconteceu que o meu irmão morreu e nos 
fiquemos muito triste mas agora já tamos nos desacostumando.

(S.L., 3a série)

Fonte: INEP -  caderno resumo (1998)

A questão dois se relaciona à oralidade e escrita, naquele momento feita especialmente 

pelos estudos de letramentos, na Linguística Aplicada e por alguns autores da sociolinguística. 

Do modo como a questão está formulada, indica a maior influência da sociolinguística que, 

naquele período, já havia produzido alguns trabalhos sobre as características da oralidade.

As questões discursivas requerem a habilidade de produzir e ler competentemente com 

destaque para as variações linguísticas. O enunciado solicita que se identifique os gêneros tex

tuais e justifique com passagens dos textos, sendo que são fragmentos de textos que, no primeiro 

caso não possibilita identificar o autor e os dois seguintes são fragmentos de obras literárias. 

Caso os alunos não tenham lido as respectivas obras não há como fazer retomada, não recupe

rando o contexto da enunciação. A leitura para a produção do respectivo texto, nesse caso, a 

resposta à questão discursiva, fica reduzida a fragmentos que devem fazer identificações apenas 

na materialidade linguística.

A proposta dois solicita que justifique e descreva as peculiaridades léxico-sintáticas. 

Além disso, ao tratar o oral e o escrito como características, coloca as modalidades como dico

tômicas. Marcushi (2001) e Koch (1997) apresentam fala escrita como continum, assim, no 

contínuo tipológico, há gêneros discursivos muito similares que pertencem às esferas oral e 

escrita, como acontece com a carta, o bilhete. Além disso, a proposta apresenta uma carta que 

poderia ser explorada nesse sentido.
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Ademais, a prova do ENC parece se apresentar como uma prova de vestibular em que 

avalia a os conhecimentos dos futuros graduandos. Ao tratar de uma

avaliação em que o interlocutor dela é o graduando em etapa final de formação, parece haver 

certa divergência com os documentos oficiais. Considerando que a graduação em Letras forma 

professores par atuarem no ensino fundamental dois, ensino médio, EJA e outros de nível bá

sico, a avaliação de 1998 avaliou conceitos, normas, regras, talvez tendo em vista um professor 

que reproduza o que está nos livros. O parecer 9/2001, o qual apresenta as diretrizes Curricula

res Nacionais para a formação de Professores da Educação Básica, documento este que deve 

ser consultado pelas IES ao elaborar seus currículos e demais documentos, destaca que:

Sem a mediação da transposição didática, a aprendizagem e a ampliação de estratégias 
e procedimentos de ensino tornam-se abstratas, dissociando a teoria da prática. Essa 
aprendizagem é imprescindível para que, no futuro, o professor seja capaz tanto de 
selecionar conteúdos como eleger as estratégias mais adequadas para a aprendizagem 
dos alunos, considerando sua diversidade e as diferentes faixas etárias. Nos cursos 
atuais de formação de professor, salvo rara exceções, ou se dá grande ênfase à trans
posição didática dos conteúdos, sem sua necessária ampliação e solidificação -  peda- 
gogismo, ou se dá atenção quase que exclusiva a conhecimentos que o estudante deve 
aprender -  conteudismo, sem considerar sua relevância e sua relação com os conteú
dos que ele deverá ensinar nas diferentes etapas da educação básica. (BRASIL, 2002,
pp. 20-21)

Diante do exposto, o ENC evidencia as ideologias de língua, sendo que o professor 

precisa conhecer e saber as regras e normas da gramática normativa, reiterando por meio da 

instituição educacional, um dos braços de efetivação política e de políticas linguísticas, que há 

uma norma padrão, a norma da elite e das desigualdades sociais. A língua correta, polarizando 

os certos e errados, é perpetuada nessa cadeia enunciativa, ainda que os documentos oficiais 

apontem para outra direção. Os professores elaboradores da prova, os órgãos oficiais, ideologi

camente marcados, e de uma posição valorativa, parecem valorizar ainda essa perspectiva nor

mativa, além da valorização do conhecimento científico da língua, que implica frequentemente 

analisá-la como sistema, dispensando os usos dos falantes.

A seguir, inicio a análise da avaliação de 1999.
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FIGURA 8 - QUESTÕES DE LINGUA PORTUGUESA -  1999

3. Com relação à grafia dos ditongos nasais, observa-se que

I.  Tanto a carta como o texto da criança apresentam urra 
variação na grafia dos ditongos nasais átonos.

I I .  A representação gráfica da nasalidade, variável na 
escrita do português antigo, encontra-se sistematizada 
no português contemporâneo.

I I I .  A variação na grafia dos ditongos nasais, em ambos os 
textos, deve-se ao fato de que □ nasalidade é 
tardiamente adquirida na oralidade

Ë correto o que se afirma em

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I , apenas.
I I ,  apenas.
I I I ,  apenas.
I  e I I ,  apenas. 
I ,  I I  e I I I .

7. Scbre as explicações entre parênteses Havê/iam porque è
vários tubarães e Menas porque água é feminina, é correto
afirmar que os autores do texto,

(A) embora procurem representar um jargão de surfistas, 
preocupam-se em fazer uso correto das regras de 
concordância verbal e nominal da língua portuguesa.

(B) ao produzirem erros de concordância, caracterizam a 
personagem Peterson Foca como falante de uma 
variedade do português associada somente a surfistas.

(C) ao proporem tais explicações, fornecem os motivos que 
levam muitas pessoas a flexionar, nesses contextos, o 
verbo havere o advérbio menos.

(D) ao atribuírem erros de concordância a um suposto 
surfsta, procuram associar aos surfistas em geral a 
imagem de não escolarizados.

(E) ao empregarem as formas havenam e menas, os 
autores do texto evidenciam seu desconhecimento das 
regras de concordância verbal e nominal da língua 
portuguesa.

5. Considerando, da perspectiva da regência, as seqüências:

1. A música que ele gosta é a que toca no rádio todos os

2. Não deixa de ser surpreendente o fato de que o Brasil

3. Antônio afirmou várias vezes de que seria inútil vender

(A) nenhuma das seqüências segue a regência padrão,

(D) 1 e 2 estão formadas a partir da regência padrão

(E) 1,2 e 3 estão construídas a partir da regência padrão.

13. Considere a construção e/a não achava muito as qualidades
de /.ufors adequadas p/ seu casamento [3], Neste trecho
constata-se que:

I. Dada a colocação sintática, o termo achar está dentro 
do escopo (alcance) do advérbio muito.

I I .  Dada a colocação sintática, o termo qualidades está 
dentro do escopo do advérbio muito.

I I I .  Do ponto de vista do sentido, o termo adequadas está 
dentro do escopo do advérbio murío.

É correto o que se afirma em

(A) I  apenas.
(B) I e  I I I  apenas.
(C) I I  apenas.
(D) I I  e I I I  apenas.
(E) I, I I  e I I I .

Fonte: INEP -  caderno resumo (1999)

As questões acima apresentam teorias de fonética e fonologia, sociolinguística, gramá

tica normativa e sintaxe. Diferentemente da avaliação de 1998, no exame de 1999 temos a pre

sença de textos a partir dos quais as questões são elaboradas. De acordo com Bakhtin (2010, 

p.112), “O texto define-se pelo diálogo entre os interlocutores e pelo diálogo com outros textos 

(da situação, da enunciação)”. Para tanto, o primeiro olhar de uma mudança na prova porque se 

estabelece um diálogo com outros textos e com o outro, assim como Bakhtin (2010, p. 45) 

afirma “devo identificar-me com o outro e ver o mundo através de seu sistema de valores, tal 

como ele o vê; devo colocar-me em seu lugar, e depois, de volta ao meu lugar, completar seu 

horizonte com tudo o que se descobre do lugar que ocupo, fora dele”.
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No entanto, essa identificação com o outro e os diálogos com os textos passam apenas 

ao monólogo de ter o texto como pretexto a fim de trabalhar com um conhecimento bem formal 

da relação entre fonemas e suas representações gráficas, como na questão três. A cadeia enun

ciativa dos textos se rompe quando uma única voz ecoa solicitando no enunciado se a regência 

é padrão ou não. A posição valorativa do outro apresenta a ideologia de língua enquanto sistema 

que tem uma estrutura pronta para ser utilizada.

Calam-se as vozes dos formadores que se filiam à perspectiva sociolinguística ou apenas 

apresenta-se a atitude responsiva de que há variações, porém o padrão deve ser seguido e ele é 

a idealização do falante a se formar. Shohamy (2006) explica que os conteúdos e formatos dos 

exames servem como manutenção da homogeneização cultural e linguística e minimizam a 

pluralidade por meio dessas políticas linguísticas. Desta forma, a questão 5 reitera a língua 

legítima e a ideologia da padronização e da correção linguísticas.

Por outro lado, a questão sete amplia a discussão de sociolinguística em que se revê 

debate sobre preconceito linguístico e se discute a relação entre valor atribuído à variedade e 

valor atribuído ao falante. Na questão três, o foco está na formação docente, pois possibilita que 

os graduandos analisem o que é considerado erro na escrita à luz dos estudos de fonética e 

fonologia. Assim, se tira o foco do “erro” e se constrói uma perspectiva de análise linguística 

informada pela teoria.

A figura nove abaixo apresenta as questões de linguística.

FIGURA 9 - QUESTÕES DE LINGUÍSTICA -  1999

4 Consdere es seqüências 1, 2 e 3 e o fenômeno de 
pressuposiçlo

1 Maria deooou de fumar/Marta contmuB Irrrundo
2 Mana começou a ratoêiar/Mana passou atraM tar
3. lamento que Jorge ttnna sido oemido

8 Anai«san<Jo ocxistuçõos oomo
Na minha prata dos meus sonhos [1] e Na prata tdeai dos 
meus sonfto(2]
Uns mngausào federait (11 e Umas vitanunas serytda! [11

Meus pés ta gnjdama paraüna[2\ e Os cannha da Repúbttca 
me pediram pra taiar m  revtsta [3|

e consrterando que os estudos de soodirgúislca 
demonstram <*ie há vanaçâo no uso de regras de 
oonoordânoa verfcai e nomna. cPserva se gje

Ê correto alrmar que I. Os autores do texto sflo rconasfentes na manatra de 
representar o funoonamento das «gras de 
concordância nominal e vertxd no >argAo que des 
as9ooam aos surtstas(A) ten/BSdoeomarcaúordepre8aupo9çâodotagmenio3

(B) em 2, o conteúdo pressas  lo é msoduado peto verto I I  Os auto«s do texto vanam mtencsonaUiente a maneira 
de representar o funoonamento das regras de 
concordância nommai e verfeai. porque assm falarBm 
os surfistas

tr&áihjr
(C) tarwnioéoms(cadDrdepressupos^Aodofi3gmento3

(0) em 1, o conteúdo pressuposto ê mtoduado peto verto 
fumar

I I I .  Os autodes do texto propóem uma regra consistente de
m«rcaçâo da vanaçfto de número, ftexionaido apenas

<E> demtdoèo marcador de presauposçAo do fngmento 3 (A) I .  apenaa
(B) I I .  ap«nas
(C) I I I ,  apana»
(O) 11 •  I I I . apenas
(E) I ,  I I •  U I .
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12 Ao «vaiar a articulaçío entre a* vírus açies e motivações de 
um texto narrativo, tomos oondiçfies d* observar como i*  dá 
a coeránoa textual Na redaçáo analisada. naia se que

I Ente guando sua mie toi pega comeiend) o adufoMo 
[4| e a açfto violenta de lu U s  Caie estabaece se uma 
reiaçfto de causa e efelo

I I .  O tremo O casamento reatuou-se em um pequeno 
espaço õe tempo tJesòe o da em qiv Io marcado |5] 
provoca esranhamemo por ntoduar o aspecro 
duratvo em uma açáo pontuai

I I I .  O recho Para hioa suas espermças 0e mcontar um 
homem honrado j  .jo .h u  oarpeie momento [5| ertra 
em oontradiçâo oom o que se aíuma em [7J

£ correto o cpe se afirma em

(A) I .  l i e  m .
<B> l i e  m .apenas
(C) I  e 11, 3>enas
(D) I I I  apenas
(E) 1. apenas

16 No leido 1. o autor, ao ut*zar o termo rtpofnNco, aponta para
a dinâmica da língua H poM co

(A) e apresentado como neologismo e sua sgmkaçâo ê 
delmda por me» de lermos já ooosaçpados pelo uso

(B) deagna aquele gienío tolera neotoçsmos.preduEindo- 
se, oom isso, o etetto de um paradoxo,

(C) nâo está registrado em Oconárto, e nem podena, 
porqie fcl forjado fora do sSema da lingua porluguesa

(0) é forjado como neologismo para que o autor poaaa 
duajtxafdtade senso dos que, rejeitando o pateménio 
kngillslioo. se arvoram em inventores

(E) ê cbramente fomiado por prefxo e radKSt lainos, 
oontrmandD a oe a de que vem ao Oom poituguás

Fonte: INEP -  caderno resumo (1999)

As questões de linguística elencadas fazem parte das teorias da semântica, sociolinguís- 

tica, linguística textual e morfologia. Estas também são baseadas nos textos disponibilizados, 

dentre as que foram selecionadas acima, os enunciados 8 e 16 referem-se à questão de socio- 

linguística e morfologia. Todavia, as questões não são para analisar e refletir acerca da teoria 

relacionado à prática, mas sim uma interpretação do texto, em que a competência leitora está 

mais em evidência que a teoria sociolinguística. Ao passo que a questão 16 até enuncia a dinâ

mica de reflexão sobre seu uso no texto, mas as opções fazem maior referência ao conceito do 

que seria a palavra em evidência, predominando a reflexão do campo da morfologia.

A questão 4 traz a teoria semântica, abordando o pressuposto. Entretanto, em consonân

cia com a avaliação desse ano, a prova permanece dentro uma concepção de linguagem como 

sistema que representa o pensamento, tangenciando para a perspectiva da comunicação. As 

questões ainda privilegiam a gramática normativa, apresentando uma regra que o formando 

deve saber, já que está em fase final da sua formação.

Por fim, a questão 12 aborda a linguística textual ao tratar da coerência, nesse sentido 

amplia-se a perspectiva de língua porque a questão exige uma análise mais linguístico-textual 

para se chegar ao esperado como resposta.

Em sentindo geral, os textos são apresentados como objetivo de análise, no qual se deve 

ler com atenção para depreender o sentido definido. Ainda não é perceptível uma mudança em 

termos de língua, a ideologia padrão de uma gramática com normas a serem seguidas está evi

dente no modo como as questões foram elaboradas. Os textos utilizados, ainda que estabeleçam
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diálogos com as teorias estudadas nos cursos de Letras, dentro desse gênero avaliação, são pre

textos para apresentar as teorias formais.

Assim, o professor que se tem em vista é que domina um determinado saber. Vale des

tacar que o parecer 9/2002 enfatiza que:

É preciso indicar com clareza qual a relação entre o que se está aprendendo na licen
ciatura e o currículo que ensinará no segundo segmento do ensino fundamental e mé
dio. Nesse segundo caso, é preciso identificar, entre outros aspectos, obstáculos epis- 
temológicos, obstáculos didáticos, relação de conteúdos com o mundo real, sua apli
cação em outras disciplinas, sua inserção histórica. (BRASIL, 2002, p. 21)

Cabe ressaltar que o processo está acontecendo, uma vez que os textos começam a apa

recer nas avaliações, mas o processo de diálogo com os documentos e as mudanças na formação 

são sancionadas a partir de 2001. É claro que a discussão de todos os documentos começa a 

acontecer com a deliberação da Lei de Diretrizes e Bases, contudo “os textos materializam di

ferentes propósitos comunicativos” (BAKHTIN, 2011), há projetos de dizer subjacentes nas 

escolhas dos professores que elaboraram as avaliações.

No que se refere à historiografia, temos as seguintes teorias:

QUADRO 7 - HISTORIOGRAFIA 1999

QUESTÃO 1 Morfologia QUESTÃO 12 L. Textual
QUESTÃO 2 Morfologia QUESTÃO 13 Morfossintaxe
QUESTÃO 3 Fonética QUESTÃO 14 L. Textual
QUESTÃO 4 Semântica QUESTÃO 15 Sociolinguística
QUESTÃO 6 Gramática QUESTÃO 16 Morfologia
QUESTÃO 7 Fonética QUESTÃO 17 L. Textual
QUESTÃO 8 Sociolinguística QUESTÃO 18 Fonética
QUESTÃO 9 L. Textual QUESTÃO 19 L. Textual
QUESTÃO 10 Morfologia QUESTÃO 20 Sociolinguística
QUESTÃO 11 L. Textual

Fonte: A autora (2020)

Em relação à historiografia, no ano de 1999 não houve uma separação tão marcada da 

Língua portuguesa e da Linguística. Em relação à prova de 1998, apareceu apenas uma questão 

de semântica e uma de fonética. De acordo com o quadro 1, é possível perceber uma diminuição 

significativa de questões dessas teorias, porque a linguística textual e a sociolinguística apare

cem em muitas questões.

A partir da historiografia linguística das provas é possível vislumbrar que docentes se 

têm em vista. Embora, como já mencionado anteriormente, as avaliações aferem melhor as 

competências de leitura e interpretação que um profissional de Letras especificamente. Isso
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porque o professor precisa saber discutir e contextualizar as teorias dentro de conteúdos e temas 

que são pertinentes às faixas etárias do ensino fundamental 2 e ensino médio.

Por fim, as questões discursivas da avaliação de 1999 são as seguintes:

FIGURA 10 - QUESTOES DISCURSIVAS -  1999

Q U E S T Ã O  1

O  texto abaixo, extraído dos recentemente publicados Parâmetros Curriculares N acionais de Língua Portuguesa, defende um ponto de 
vista sobre o ensino de conteúdos gramatcais que conflita com a onentação tradicional baseada no trabalho com a gramática normativa. 
Elabore uma argumentação, defendendo ou refutando a orientação apresentada neste texto.

Deve-se te r c laro , na  s e le çã o  dos con teúdos de  a n á lise  lingu istica. q ue  a  re ferênc ia  não  pode  s e r  a  gramática trad ic iona l A  

p reo cup ação  n ã o  è  re constru ir com  o s  a lun o s  o  quad ro  descrit ivo  con stan te  d o s  m anu a is  d e  gramática e s c o la r  (po r exem plo , o  estudo  

o rdenado  das  c/asses de pa lav ra s  com  su a s  m útbplas subd iv isões , a  con stru ção  de  p a rad igm as  m orfo lóg icos, com o a s  con jugações  

ve rba is e s tud ada s  de um  fô lego  em  todas a s  sua s  fo rm as tem pora is e  m oda is, ou  d e  pon tos d e  g ram ática , com o  todas a s  regras de  
concordânc ia , com  su a s  e x ce çõ e s  re conh ec ida s)

O  que deve  s e r  ens inado  não  responde  às im posições de  o rgan ização  c lá ss ica  d e  conteúdos na  gram ática  esco lar, m as aos a specto s  que  
p rec isam  se r  tem atizados em  função  das n ecess id ades ap resen tadas pe lo s  a lunos nas a tiv idades de  produção, leitura e  escu ta  de textos.

Parâmetros Curriculares Nacionais 3* e 4* eidos do ensino fundamental -  Língua Portuguesa Brasíia: Ministeoo da Educação e Cultura 1908

Q U E S T Ã O  2

Considere as afirmações seguintes, de professores de Português, e elabore, enquanto profissional de Letras, uma argumentação sobre as 
acepções de língua a í apresentadas.

• P roven ien te  do  latim  vulgar, o  po rtuguês è  um a lín gua  doce. be la  - 'a  últim a flo r do  L á c io “- , r ica  em  vocábu los, com p lexa  pe lo
e x ce s so  de  reg ra s  gram atica is , d if íc il na  fa la  e  sob re tudo  na esenta. in a c e s s ív e l à  m a iona  d o s  fa lantes

• O  po rtuguês é  m u ito m a is  d if íc il que  o s  dem a is  id iom as (sobre tudo  o  ing lês), p o ssu in do  um  vo cabu láno  ex tenso  e  um a gram ática
com p lexa, ch e ia  de  regras e  e xce ções. É  tam bém  m en os fa lado  que  o s  outros.

• A  m a iona  da  p o pu la çã o  b ra s ile ira  u sa  m a l a  língua: não  vak>nza. m a ltrata -a  Isso  s e  deve  a o  d e s in te re s se  ou  desle ixo , com o  é  o  
caso. p o r exem plo, das  p e s so a s  cu ltas que. à s  vezes, com etem  erros absurdos.

Fonte: INEP -  caderno resumo (1999)

As questões discursivas da avaliação de 1999 apresentam um diálogo afinado com o 

parecer 9/2001, trazendo uma questão de sociolinguística educacional e Linguística Aplicada 

sobre ideologias linguísticas, destacando a necessidade de a formação docente deixar claro para 

o graduado a relação da licenciatura com o currículo escolar, correlacionando a teoria e a prá

tica. Tendo em vista que a universidade e a escola precisam estar interconectadas, interagindo 

e dialogando continuamente, os enunciados das questões trazem duas discussões extremamente 

relevantes para o profissional de Letras, a primeira sobre a concepção de gramática e a segunda 

sobre concepções de linguagem.

Os estudos linguísticos fomentam muitas discussões em torno do ensino língua materna 

e análises de como seu trabalho é realizado no que se refere ao ensino e à aprendizagem de 

elementos linguísticos. Durante muito tempo, o ensino de gramática era exclusividade das aulas 

de língua portuguesa como apresentado na seção 2.2 desta tese. Essa gramática preconizava a 

linguagem como instrumento de comunicação, conferindo à língua um caráter homogêneo e
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inflexível. Essa perspectiva leva ao estudo dos fatos linguísticos por meio de exercícios estru

turais e mecânicos, objetivando a internalização de convenções linguísticas específicas da 

norma padrão.

Com o passar do tempo, os objetivos e as concepções referentes à área de linguagem 

foram sofrendo alterações, com isso se percebeu a necessidade de que o ensino da língua ma

terna contribua efetivamente para a construção de leitores e escritores competentes. Sendo as

sim, discutiu-se a validade do ensino da Gramática, o que fez emergir a proposta da Análise 

Linguística, no intuito de tentar solucionar esses desafios decorrentes da deficiência das práticas 

de Gramática.

Diante disso, muitas mudanças vêm ocorrendo e isso se deve não só ao caráter mutável 

da língua, mas também às contribuições da linguística. Esta, como uma ciência da linguagem e 

com seus avanços em pesquisa, principalmente nas teorias da Sociolinguística, da Análise do 

Discurso, entre outras, tem contribuído para as mudanças que ocorrem nos paradigmas de en

sino de língua.

Nesse sentido, a centralidade do ensino de língua portuguesa está nas concepções de 

linguagem que norteiam o trabalho do professor, tendo em vista que para cada gramática, sub

jacente a ela está uma concepção de linguagem. Geraldi (1997) assegura que devemos também 

nos preocupar com “o que ensinar”, fazendo referência à visão que os docentes têm a respeito 

do conceito de língua. Possenti (2003) coaduna com o professor supracitado ao afirmar que 

“para que o ensino mude, não basta remendar alguns aspectos. No caso específico do ensino de 

português, nada será resolvido se não mudar a concepção de língua e de ensino de língua na 

escola”. (POSSENTI, 2003. pp.32-33) Ambos os pesquisadores enfatizam a necessidade de 

atenção ao tema das concepções de linguagem, atribuindo a elas um papel relevante na discus

são sobre a prática a ser adotada pelo professor.

Geraldi (1997) estabelece uma correspondência entre as três concepções de linguagem: 

a saber, língua como expressão do pensamento, língua como instrumento de comunicação e 

língua como forma de interação; e grandes correntes de estudos linguísticos: a gramática tradi

cional, o estruturalismo, o transformacionalismo e a linguística da enunciação. Discutir con

cepção de língua e de gramática talvez seja o primeiro movimento de política linguística para 

transitar dentro do curso de Letras. As escolhas a partir dessas duas vertentes a respeito do 

assunto delineiam o perfil do profissional. Os entrelaçamentos discursivos acerca da temática 

mostram como as línguas não são neutras (SPOLSKI, 2004; SHOHAMY, 2006), corroborando 

a mesma visão Bakhtiniana, porque estão imersas em agendas políticas, ideológicas, sociais e
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econômicas. E, do mesmo modo, os mecanismos de políticas linguísticas também não são neu

tros, isto é, a seleção desses temas a serem argumentados pelo graduado serve de veículo de 

promoção e perpetuação dessa agenda.

As mudanças das avaliações dialogam com os documentos oficiais, mais especifica

mente na diretriz para os cursos de Letras de (2001, p. 29), a qual define no item 2 que a for

mação “crie oportunidade para o desenvolvimento de habilidades necessárias para se atingir a 

competência desejada no desempenho profissional.” Na avaliação de 2000, diferentemente das 

duas edições anteriores, a prova inicia com a seguinte explicação:

FIGURA 11 - ORIENTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO ANO DE 2000

A formação de um profissional de Letras deve 
capacitá-lo a abordar o texto em diferentes níveis e a partir de 
diferentes perspectivas Por isso, as questões desta prova 
remetem a textos que se caracterizam por explorar aspectos
diversos, relacionados à forma e ao uso que a linguagem
adquire em diferentes gêneros e situações.

Fonte: INEP -  caderno resumo (2000)

Na diretriz fica clara necessidade de desenvolver habilidades necessárias para o desem

penho profissional, ao passo que a orientação da prova esclarece que uma das habilidades é 

abordar o texto em diferentes níveis e perspectivas. Assim, a avaliação acena para o trabalho 

em cima dos gêneros, tendo em vista que a interação social e o diálogo acontecem em cima de 

textos, respeitando os diferentes gêneros discursivos para as diferentes situações de uso.

Além da explicação acima, a prova não segue o mesmo formato que as anteriores, isto 

é, não há 20 questões divididas entre língua portuguesa e linguística e 20 questões de literatura, 

divididas entre literatura brasileira e literatura portuguesa. Como pode ser visto no anexo 3 

desta tese, constam 40 questões objetivas, nas quais os enunciados se dividem, não de modo 

igual, em literatura, língua portuguesa e linguística. Além disso, as questões são elaboradas a

partir de textos de diversos gêneros discursivos. Ademais, os textos, sejam do gênero primário

ou secundário, servem de base para responder qualquer questão da interface língua e literatura.

Seguindo a premissa estabelecida para análise, mesmo que as questões não tenham sido 

divididas em quantidades iguais, permaneço fazendo os recortes em três momentos. Inicio com 

a língua portuguesa, em seguida linguística, a historiografia linguística da avaliação e findo 

com as questões discursivas. Abaixo, seguem as questões de LP do ano de 2000.
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FIGURA 12 - QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA -  2000

8. 0  termo “metaplasmo" vem do grego e significa ‘mudança
de forma". Nos estudos de gramática histórica, seu uso 
sempre esteve relacionado às mudanças fonéticas das 
formas lingüísticas em sua evolução. Nesse sentido, pode- 
se dizer que Míllôr não faz um uso casual da palavra 
“pedreira" na expressão ‘avanço pela pedreira dos 
metaplasmos'  (linha 37), porque, na evolução do sufixo 
-elrfo, a) (que deriva do latim clássico -ari(o,a) através do 
latim vulgar -eir(o, a)), ocorreu o metaplasmo conhecido 
como

9. Para ler adequadamente este texto, o leitor deve dar-se 
conta de que, assim como no exemplo mencionado na 
questão anterior, há outros casos em que o autor 
transforma a própria construção em um exemplo de algo 
que menciona. Uma ocorrência clara deste jogo é

(A) me protep com uma pròclise (linha 21).

(B) engano uma prosopopéia (linhas 30 e 31).

(A) metátese de vogal.

(B) síncope de vogal.

(C) apócope de vogal.

(D) epêntese de vogal.

(E) prótese de vogal.

10. Um dos fatos gramaticais explorados por Millôr aparece 
com muita freqüência em seu texto e costuma ser 
apontado como uma das marcantes diferenças que hoje 
distinguem o pcrtuguês brasileiro daquele falado em 
Portugal. Tal fenômeno diz respeito à

(A) flexão verbal.

(B) concordâncianominal.

(C) regência verbal.

(D) colocação pronominal.

(E) linguagem figurada.

11. O modo como o cronista lida com "certas palavras? no
primeiro parágrafo do texto o aproxima do comportamento
de poeta que

(A) confere aos sons papel tão relevante quanto o que 
atribui às letras.

(B) estabelece relação sensorial com o signo lingüístico.

(C) sobrepõe o valor semântico ao aspecto formal do 
signo.

(D) articula a relação entre som e letra de maneira não 
prevista pelo código.

(E) define conceitos em vez de apresentá-los de modo 
sugestivo.

Fonte: INEP -  caderno resumo (2000)

O texto base de Millôr Fernandes evidencia uma mudança de concepção da linguagem, 

porque, ainda que os enunciados remetam a forma da língua, não basta saber a definição ou 

conceito gramatical para chegar à resposta. Os enunciados exigem a reflexão sobre os usos da 

língua e não apenas sobre a estrutura dela. O graduado precisa mobilizar vários outros discursos 

para chegar às respostas. As competências exigidas requerem uma leitura em nível mais pro

fundo do texto, elencando diferentes saberes e teorizações.

As questões se aproximam de uma Análise Linguística, porque inclui a discussão de 

questões gramaticais tradicionais, como questões mais amplas sobre o texto e o discurso, en

volvendo aspectos sistemáticos da língua. Dessa forma, não se objetiva o domínio de questões
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de ordem terminológica de forma isolada, mas compreender os fenômenos linguísticos que es

tão sendo abordados. Para tanto, a concepção de linguagem tem base na concepção sociointe- 

racionista, em que há um diálogo do interlocutor com o texto a fim de estabelecer sentido. 

Tendo “o texto como ponto de partida” (BAKHTIN, 2010, p. 308), evidencia-se o “enunciado 

incluído na cadeia discursiva [...], na qual é possível estabelecer as “relações dialógicas entre 

os textos”

As questões de linguística abaixo parecem apontar para a mesma direção.

FIGURA 13 - QUESTÕES DE LINGUÍSTICA -  2000

1. Textos que tratam de questões ideológicas, políticas, cul
turais etc. apresentam com freqüência, explícita ou 
implicitamente, posições divergentes. É o caso do texto 
acima, no qual, a propósito da questão do padrão 
lingüístico, estão expressas posições inovadoras e 
posições conservadoras Nesse texto, a contradição 
aparece nas seqüências

(A) algum as Uguras no cenário da gram ática normativa 
tem se expressado desfavorável /  segundo eles, 
constitui-se erro mesmo.

(B) dentro do d iálogo é p ossíve l exprim ir-se sem  
m aiores com plicações /  são visceralm ente contra 
grafar, na redação...

(C) salvo engano, e la falou umas vinte vezes t segundo 
eles, constitui-se erro mesmo

(D) estaríam os vivendo uma nova contra reform a? I 
desandam  a destruir o que propuseram .

(E) m obilidade de nosso idiom a /  deteriorização de 
nossa gram ática normativa.

2. uue a língua pdrtuguesa nao e imutável esta apresentada
como um fato na expressão

(A) estaríamos vivendo uma nova contra reforma? - 
hipótese expressa pelo futuro do pretérito.

(B) a mobilidade do nosso idioma - pressuposição 
expressa por nominalização.

(C) o contexto da matéria esta cauegado do famoso "a 
gente" - fato expresso pelo verbo "estaf.

(D) a mobilidade de nosso idioma - pressuposição 
expressa pelo artigo definido

(E) estaríamos vivendo uma nova contra reforma? -  
discurso indireto expresso pelo futuro

O autor do texto manifesta preocupação com o uso de "a 
gente" em vez de "nós". No entanto, emprega outras 
formas que, do ponto de vista conservador, também são 
sintomas de discrepância entre a prática e a gramática. 
São exemplos de formas inovadoras, não abonadas 
pelas gramáticas normativas:

(A) prestar atenção no uso em vez de prestar atenção 
ao uso; m obilidade em vez de movimento.

(B) grafar em vez de escrever; prestar atenção no uso 
em vez de prestar atenção ao uso.

(C) desfavorável em vez de desfavoravelm ente; 
constitui-se erro em vez de constitui erro.

Em relação ao fato, mencionado na carta, de professores 
ensinarem a forma "nós" e usarem a forma "a gente", é 
correto afirmar, de uma perspectiva sociolingüística, que 
eles

(A) distinguem adequadamente os graus de foimalidade
asseciados a diferentes contextos de uso da
oralidade e da escrita

(B) desconhecem as regras de uso dos pronomes
pessoais em português.

(C) apresentam um comportamento lingüístico
incoerente, variando aleatoriamente no uso de "nós" 
e de "a gente1'.

(D) desfavorável em vez de desfavoravelm ente; 
propuseram  em vez de proporam.

(E) algum as figuras no cenário em vez de algum as 
figuras do cenário; m obilidade em vez de 
movimento.

(D) insistem no ensino de formas em desuso na língua, 
embora usem, eles mesmos, fotmas inovadoras

(E) têm dúvidas quanto à maneira coneta de se 
expressar diante de seus alunos, pois não tiveram 
uma boa formação pedagógica

Fonte: INEP -  caderno resumo (2000)

Partindo do princípio que o estudo da Sociolinguística discute a língua em uso, ou seja, 

aquela utilizada pelos falantes nas mais diversas situações de interação social, quer realizada
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pela fala ou pela escrita. Temos então, a língua real que apresenta variações em seus mais dife

rentes níveis -  fonológico, morfológico, sintático, lexical, semântico etc. Convém destacar que 

a partir da concepção adotada neste trabalho, a língua não se apresenta como uma entidade 

homogênea; já que toda língua natural se constitui por um conjunto de variedades, não existindo 

supremacia linguística entre as línguas e nem entre as variedades de uma mesma língua.

Bakhtin (1929, 2010, p. 128) destaca que “a língua vive e evolui historicamente na co

municação verbal concreta”. Portanto, é muito mais que um código, ela é, sobretudo, social, 

porque está diretamente ligada às condições concretas de uso. Nesse sentido, a linguagem con

figura-se objeto de reflexões científicas em articulação com a realidade social. Assim, as ques

tões apresentadas dialogam num coro afinado com as diretrizes dos cursos de Letras, uma vez 

que abordam discussões sobre a língua em seus contextos culturais, sociais a fim de que os 

graduados saibam lidar com as linguagens de forma crítica, especialmente a verbal nos contex

tos orais e escritos. (BRASIL, 2001)

Entretanto, é interessante como a primeira questão acima afirma que há textos que tra

tam de questões ideológicas, culturais e políticas, como se existisse a neutralidade em outros. 

Em Bakhtin e Volochinov (2009, p.14), os autores afirmam que todo texto é ideológico por 

natureza e as escolhas por quaisquer textos também são, porque “a palavra é a arena onde se 

confrontam aos valores sociais contraditórios, os conflitos da língua que refletem os conflitos 

da classe no interior do sistema”. Logo, a escolha do gênero carta, que apresenta uma discussão 

sobre língua, marca ideologicamente a posição valorativa de quem elaborou a questão, assim 

como marca uma responsividade do interlocutor que atingirá toda a cadeia enunciativa num 

movimento dialógico, conflituoso e ideológico.

A seguir, apresento a historiografia da avaliação de 2000.

QUADRO S - HISTORIOGRAFIA LINGUÍSTICA 2000

QUESTÃO 1 Sociolinguística QUESTÃO 13 Fonética
QUESTÃO 2 Sociolinguística QUESTÃO 14 Ling. Textual
QUESTÃO 3 Sociolinguística QUESTÃO 15 Ling. Textual
QUESTÃO 4 Sociolinguística QUESTÃO 16 Verbo
QUESTÃO 5 Sociolinguística QUESTÃO 18 Ling. Textual
QUESTÃO 6 Sociolinguística QUESTÃO 19 Fonética
QUESTÃO 8 Morfologia QUESTÃO 22 Semântica
QUESTÃO 9 Sintaxe QUESTÃO 23 Morfologia
QUESTÃO 10 Sintaxe QUESTÃO 24 Ling. Textual
QUESTÃO 11 Ling. Textual QUESTÃO 25 Ling. Textual
QUESTÃO 12 Análise Discurso QUESTÃO 26 Semântica

Foute: A antora (2020)
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No que tange à historiografia, a prova se apresenta com muito mais questões referentes 

aos estudos da linguística, com questões voltadas para sociolinguística e linguística textual. 

Poucas questões de língua portuguesa e estas foram elaboradas mais com vistas à análise lin

guística, considerando os textos, os estudos da linguagem, o discurso e a gramática da língua.

Destaca-se que os textos selecionados não estabeleceram um diálogo um com o outro 

para refletir acerca das questões ao longo da prova. Os textos serviram para um bloco de ques

tões, ou seja, o texto um serviu de base para as questões 1 a 4, o texto dois para as de 5 a 7 e, 

assim, sucessivamente.

Além disso, os textos fazem parte de um cânone, isto é, clássicos da literatura e gêneros 

discursivos que circulam em esferas jornalísticas. Dessa forma, privilegia-se uma variedade 

prestigiada de língua, aquela considerada culta, ainda que as discussões em torno da teoria da 

sociolinguística apresentem a temática das variações de usos da língua, o conteúdo aponta esta, 

mas privilegia aquela como texto-base. A ideologia linguística fica subjacente a todos os enun

ciados. Reconhece-se a variação, mas o assunto é mobilizado num contexto monitorado de lín

gua.

As questões discursivas exigem reflexão do graduando, como se vê abaixo.
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Q U ESTÃ O  1

Considere o texto da carta (p. 2) que introduz as questões 1,2,3 e 4 da 11 Parte desta prova.

Imagine que, em vez de enviar a carta ao "especialista" que mantém uma coluna em um órgão da imprensa, o estudante tivesse 
manifestado sua preocupação diretamente a você, seu professor de língua portuguesa.

Com base na formação que você adquiriu ao longo do curso de Letras, elabore a argumentação que usaria para esclarecer as 
dúvidas desses estudantes sobre a "mobilidade do nosso idioma".

FIGURA 14 - QUESTÕES DISCURSIVAS -  2000

Q U ESTÃ O  2

Considere os seguintes artigos constantes do projeto de Lei r r  1.676, apresentado por um deputado federal como um projeto 
"que dá inicio à campanha de defesa da língua portuguesa contra os estrangeirismos que conompem um dos simbolos da 
identidade nacional".

Art. T  É  obrigatório o uso da lingua portuguesa por brasileiros natos e naturalizados, e pelos estrangeims residentes no Pais há 
mais de 1 (um) ano (...).

Art. 4? Todo e qualquer uso de palavra ou expressão em lingua estrangeira, ressalvados os casos excepcionados nesta le i e na 
sua regulamentação, será considerado lesivo ao património cultural brasileiro, punível na forma da lei.

Parágrafo único. Para efeito do que dispõe o caput deste artigo, considerar-se-á:

I .  prática abusiva, se a palavra ou expressão em lingua estrangeira tiver equivalente em lingua portuguesa;

I I .  prática enganosa, se a palavra ou expressão em lingua estrangeira puder induzir qualquer pessoa, física ou jurídica, a

erro ou ilusão de qualquer espécie.

I I I .  prática danosa ao patrimônio cultural, se a palavra ou expressão em lingua estrangeira puder, de algum modo, 

descaracterizar qualquer elemento da cultura brasileira.

Art. 6r O descumprimento de qualquer disposição desta lei sujeita o infrator a sanção administrativa, na forma da
regulamentação, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas especificas (...).

Considere, ainda, o que afirma um escritor português, em 1983, quando indagado sobre os possíveis efeitos negativos da 
introdução de brasileirismos no português de Portugal.

Experimento [uma certa perplexidade] sempre que me põem questões como esta: "Estão a assassinar o Português".

É  verdade que são altamente deseducativos não poucos noticiários e programas televisivos inçados de impropriedades 

vocabulares e de honores sintácticos, sobretudo quando se trata do 'sermão" oficial. Mas não vamos a partir dai condenar todos 

os brasileirismos oriundos das telenovelas que já entraram na lingua portuguesa: nem todos a abastardam, muitos enriquecem- 

na acrescentando-lhe colorido e humor. A lingua é um corpo movente e não há comportas que sustenham a força de quem fala.

Urbano Tavares Rodrigues. "A língua, corpo movente'’, em Estão a assassinar o Português!
Lisboa, Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1983

Espera-se que você, como profissional de Letras, perceba os problemas conceituais associados á suposição de que uma 
eventual "invasão de estrangeirismos” possa provocar a "deterioração" de um idioma. Levando em conta as considerações 
acima, de Urbano Tavares Rodrigues, os conhecimentos que você obteve sobre a história das línguas e outros argumentos que 
você julgar relevantes, elabore uma argumentação relativa à pertinência do projeto de Lei n- 1.676.

Fonte: INEP -  caderno resumo (2000)

Ao partir da teoria do círculo de Bakhtin em que os autores conferem à linguagem o 

papel central nos estudos da ideologia, os enunciados das questões dissertativas trazem à baila 

uma discussão Sociolinguística, morfologia, lexicografia e diacronia, na qual o graduado pre

cisa dialogar com algumas teorias dos estudos da linguagem, mas especificamente no campo 

da sociolinguística para elaborar quaisquer das opções que escolher.

O projeto do Deputado Aldo Rebelo remete ao purismo linguístico afirmando que os 

estrangeirismos corrompem a língua portuguesa como identidade nacional. Assim, temos uma 

discussão de política linguística na qual os graduandos precisam compreender a ideologia da
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padronização de língua como um projeto para reiterar uma língua imaginada, numa homoge

neização que nunca foi possível dentro um país como o Brasil. Comprovadamente o projeto 

busca reafirmar a ideologia da pureza linguística, que frequentemente caminha com o mito do 

país monolíngue, que ainda perdura devido ao processo histórico de construção dessa ideologia 

linguística, com a proibição das línguas indígenas e das línguas de imigrantes. Os documentos 

oficiais da educação reconhecem a pluralidade linguística do país e, para tanto, como profissi

onal de Letras, espera-se que os textos fundamentem essa perspectiva.

Convém ressaltar que as questões apontam para um profissional de Letras que tenha 

sido formado para refletir tanto sobre a variação e a mudança linguísticas quanto sobre os em

préstimos linguísticos como processo de construção do repertório linguístico de uma língua 

nacional em função do contato com outras línguas e culturas. Os argumentos devem ser ampa

rados nas teorias que, acredita-se, a formação em Letras tenha conhecimento e consiga fazer os 

diálogos pertinentes ao que se pede. No entanto, o enunciado solicita que o texto ressalte a não 

pertinência do projeto n°1676, nesse sentido, o graduado precisa compreender que se trata de 

uma questão política que legitima uma atitude linguística. No caso da Lei, na época de sua 

proposta, houve muita discussão na academia e muitos linguistas buscaram construir seu lugar 

como legítimos conhecedores das questões linguísticas; este seria o profissional com conheci

mento a respeito das línguas e seu funcionamento. Assim, entrou mais fortemente no contexto 

acadêmico brasileiro o debate sobre políticas linguísticas, bem como evidenciou a importância 

do linguista e de sua atuação política no que se refere à linguagem.

A partir da figura 15, passo a analisar a avaliação de 2001.
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FIGURA 15 - QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA - 2001

4. Com relação ao primeiro período do texto de Gnerre, NÃO
é correto afirmar que

(A) "não... somente" leva o ouvinte a reconhecer duas 
informações distintas na frase em que aparece.

(B) "isto é" introduz uma asserção que visa a precisar o 
sentido do enunciado anterior, reiterando-o.

(C) "estas" se refere a algo que será enunciado na 
seqüência.

(D) "ou" combina proposições estabelecendo entre elas 
uma relação de exclusão,

(E) "não é senão uma" equivale a "é apenas uma".

16. 0  autor do texto

(A) explicita que, para compreender um provérbio, é 
necessário restaurar-lhe a ordem sintática segundo 
as regras gramaticais.

(B) ressente-se da falta de estudos estilísticos que 
expliquem o sentido do provérbio que toma como 
exemplo.

(C) realiza uma tradução do provérbio citado com o 
objetivo de provar-lhe a falta de lógica.

(D) denuncia que a ordem sintática não convencional 
neutraliza a eficácia do provérbio.

(E) demonstra que o provérbio tem poder de envolvê-lo 
intensamente pela força de sua forma.

17. Quem cospe pare o cêu, na cara lhe cai.

Ao referir-se ao provérbio acima, o autor menciona um
"desarranjo sintático". Pode-se apontar como "desarranjo
sintático":
(A) o pronome lhe não se liga a nenhum outro termo da 

sentença.
(B) a elipse do sujeito da segunda oração não tem 

nenhum elemento lingüístico como antecedente.
(C) a sentença começa por quem, pronome interroga

tivo, mas não pergunta nada.
(D) viola-se a regência do segundo verbo, que exige um 

complemento direto.
(E) a oração subordinada não foi introduzida pela 

conjunção adequada.

20. Em que alternativa a palavra gramática apresenta sentido
equivalente ao do usado no texto, se empregada em
relação à língua?
(A) Gramática é o conjunto de regras que devem ser 

seguidas por aqueles que querem falar e escrever 
corretamente.

(B) Gramática é o conjunto de regras que o lingüista 
estabelece a partir de textos escritos, usando uma 
certa teoria e um certo método.

(C) Gramática é o conjunto das leis que regem o funciona
mento da língua e de que o falante faz uso ao falar e 
escrever.

(D) Gramática é o compêndio que usamos para saber o 
que é certo ou errado na nossa língua.

(E) Gramática são regras avaliadas positivamente pela 
comunidade lingüística e que devem servir de base 
para o ensino da língua.

Fonte: Inep caderno de resumo (2001)

A avaliação de 2001 estabelece uma cadeia dialógica com as diretrizes dos cursos de 

Letras no que se refere à “reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como fenômeno psico

lógico, educacional, social, histórico, cultural, político e ideológico” (BRASIL, 2001). Acima, 

destaca-se essa reflexão por meio das teorias da linguística textual, compreensão textual, mor- 

fossintaxe e linguística geral.

Diante das questões selecionadas -  ressaltado que a prova completa pode ser consultada 

no anexo 4 desta tese -  observa-se que o(s) professores que elaboraram a avaliação estabelecem 

uma relação entre a teoria estudada no curso dentro de uma concepção dialógica de linguagem.
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Os textos selecionados, embora alguns não apresentem uma referência completa, como é o caso 

do texto II, que impossibilita o graduado de fazer uma retomada contextual e histórica do dis

curso estabelecido, dialogam entre si. Os autores das questões buscaram, por meio de variados 

gêneros, trazer à baila a relação da gramática com as concepções de linguagem, expondo como 

os estudos da linguagem afinam as vozes dos discursos e refletem usos de linguagem em dife

rentes gêneros, instâncias comunicativas e esferas de circulação nos contextos sócio-históricos.

Percebe-se uma prova mais socio-interacional porque traz textos do cotidiano dialo

gando com teóricos relevantes na descrição e estudos das línguas. Todavia, como toda avaliação 

em grande escala apresenta a mesma estrutura, ou sejam textos, perguntas e opções de escolha, 

reafirma uma ideologia de avaliação e modelos avaliativos, no qual o estudante deve chegar a 

uma resposta correta. A resposta correta depende de o graduando conhecer as teorias, saber 

analisar a partir delas, compreender os pontos de chegada propostos nas questões.

A seguir, apresento as questões referentes à linguística.
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FIGURA 16 - QUESTÕES DE LINGUÍSTICA - 2001

No texto, Gnerre relaciona regras que regulamentam a 
produção dos atos de linguagem. A quebra dessas regras 
leva a uma situação inverossímil que se observa em:

(A) Publicado num artigo sobre economia:
Na próxima semana serão discutidas as novas 
tendências do mercado.

(B) De um menina para seu amigo:
-  Você confirma sua presença na reunião? O corte 
anunciado nas verbas do Departamento Esportivo ó 
uma ameaça iminente e cumpre tomarmos alguma 
decisão.

(C) Falado por um conferencista:
-A  partir dessas informações, pode-se deduzir a 
importância da divulgação desses novos métodos 
que norteiam o projeto.

(D) Escrito em um livro de filosofia:
Para que uma sociedade subsista è preciso haver 
leis, como é precteo haver regras para cada jogo.

(E) De um operário para outro no final do dia:
-  Que canseira! Se continuar faltando gente 
amanhã, já viu, né...

13. A palavra "dialeto", usada com liberdade por Gullar, é 
empregada como lermo técnico pela lingüística para 
indicar

(A) as características particulares da fala de cada 
individuo. que permitem diferenciá-lo dos demais 
falantes da mesma língua.

(B) uma variedade lingüística regionalizada, que apre
senta peculiaridades fonéticas bem marcadas,

(C) uma variedade lingüística, regional ou social, 
identificada por características gramaticais e lexicais.

(D) uma língua que não passou pelo processo de 
padronização e não dispõe de sistema de escrita.

(E) um estágio efémero da evolução das línguas, 
caracterizado pela instabilidade lexical.

Fonte: Inep caderno de resumos (2001)

As questões de linguística discutem concepção de linguagem, usos de língua por meio 

de atos de linguagem e também sobre a dicotomia escrita e oralidade por meio da sociolinguís- 

tica e compreensão de texto. Os enunciados propostos apontam para discussões amplas e rele

vantes para um profissional de Letras que vai atuar na educação básica, primeiro porque o do

cente é um leitor formador de leitores. É fundamental que este leitor formador compreenda os 

textos que lê. Daí avaliar a compreensão leitora dos graduandos, como na questão 2 aqui apre

sentada. Esse mesmo docente deve compreender que os usos linguísticos são carregados de 

relações de poder que determinam que variedade linguística ou que registro utilizar em que 

situação, como salientam estudos no campo da sociolinguística, como se discute nas questões 

5, 8 e 13, apresentadas acima. Nas questões, fica subentendido que o texto contém todas as

2. No texto de Castro, o autor sugere que um estudo das 5. 
línguas

(A) tenha como foco o seu funcionamento enquanto 
sistemas simbólicos.

(B) dê prioridade ao exame das características inatas e 
universais das línguas naturais.

(C) analise os fenômenos lingüísticos em sua correlação 
com outros fenômenos, internos ao sistema lingüís
tico.

(D) tenha como foco principal as características 
individuais dos falantes

(E) busque entender os usos da linguagem a partir dos 
lugares sociais dos interlocutores.

8. Gnerre, em outra passagem, afirma: "Escrever nunca foi e 
nunca vai ser a mesma coisa que falar: é uma operação 
que influi necessariamente nas formas escolhidas e nos 
conteúdos referenciais". Comparando-se o texto do aluno 
com a análise de Gnerre, percebe-se que

(A) para ambos a fala é uma representação imperfeita

(B) Gnerre reconhece a existência de diferenças 
significativas entre as duas modalidades, enquanto o 
estudante considera a escrita como representação

(C) enquanto o estudante avalia a dificuldade em 
escrever como se fala, Gnerre aponta as diferenças

(D) para ambos a escrita e uma forma de representação 
que funciona como modelo para a fala.

(E) Gnerre destaca a diferença entre as duas moda
lidades, enquanto o estudante vê a escrita como um
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informações e basta reconhecê-las para que os sentidos possam emergir. Todo o sentido estaria 

na materialidade linguística.

As ideologias de língua ficam expressas nas questões ao expor as estruturações de pro

vas, porque mesmo trazendo diferentes textos e conteúdos da formação docente e alinhamento 

dos documentos, as questões ficam num nível de superficialidade. Dessa forma, a limitação 

composicional para elaborar as questões reduz os textos a pretextos, falsificando e ludibriando 

uma contextualização. De acordo com a teoria do círculo de Bakhtin, os enunciados apresentam 

ecos de uma profundidade do texto, mas não reconhece as outras vozes de dizer que podem 

atender a outras determinações a partir dos textos.

O resumo historiográfico de 2001 apresenta:

QUADRO 9 - HISTORIOGRAFIA 2001

QUESTÃO 1 Comp. de texto QUESTÃO 14 Sociolinguística
QUESTÃO 2 Comp. de texto QUESTÃO 16 Morfossintaxe
QUESTÃO 3 Comp. de texto QUESTÃO 17 Morfossintaxe
QUESTÃO 4 Morfossintaxe QUESTÃO 18 Semântica
QUESTÃO 5 Comp. de texto QUESTÃO 19 Conc. Gramática
QUESTÃO 6 Interpretação QUESTÃO 20 Conc. Gramática
QUESTÃO 7 Interpretação QUESTÃO 21 Semântica
QUESTÃO 8 Sociolinguística QUESTÃO 22 Morfologia
QUESTÃO 9 T. Linguística QUESTÃO 23 Semântica
QUESTÃO 10 Sociolinguística QUESTÃO 24 Semântica
QUESTÃO 11 Sociolinguística
QUESTÃO 13 Sociolinguística

Fonte: A autora (2020)

O modelo de avaliação do ENC mantém 40 questões objetivas. Destas, 22 abordaram 

conteúdos de língua portuguesa e linguística, como pode ser visto no quadro acima.

Em relação aos anos anteriores, nota-se um número menor de questões referentes à lín

gua portuguesa e maior número de questões que abrangem as discussões de linguística. Toda

via, os estudos da linguagem estão imbricados dos conteúdos da disciplina de Português. Tanto 

que as questões destas são elaboradas a partir de uma teoria funcionalista da língua e não per

guntas isoladas sobre questões de gramática numa perspectiva normativa, como já foi verificado 

em avaliações anteriores.

Percebe-se, nesta prova, um maior número de questões de compreensão do texto, porque 

nas outras edições havia menções tímidas a respeito das questões de interpretação, as quais 

dizem respeito às habilidades leitoras do graduado, não havendo necessidade de estabelecer 

elos teóricos discursivos.
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A teoria da sociolinguística orienta as questões sobre a variação e concepção de língua, 

porém elas não tratam de sociolinguística educacional voltadas para uma pedagogia cultural

mente sensível para a atuação de professores na educação básica. Ademais, o texto referência 

para as questões 08 a 10 reiteram a ideologia de uma língua difícil de aprender e a necessidade 

de falar como escreve aproxima o locutor da norma padrão. Além disso, o autor do texto men

ciona que é a língua mais completa, mais correta e mais imitada.

A partir de 2001, percebemos uma mudança nas questões discursivas como destaco

abaixo:

FIGURA 17 - QUESTÕES DISCURSIVAS 2001

Que stá o t

O  texto abaixa ft* produzidD por uma m eninada 1D anoa.

Uma característica desse texto é a forma como a mernna fa2 as iigaç&es coes V is  Elabore um texto no qual você proponha 

alterações para o  segundo parágrafo, apresentando três soluções para o problema dos elos coesivos Justifique as alterações 

sugendas com o apoio de noções linguísticas

------------------------------------------------------o -------------------------------------------------------r
Questão 2

Não è tão simples falar da diferença entre os versos sentimentais de um caderno de adolescente e os poemas de um grande 

poeta lírico: afinal, em ambos há sentimentos e há uma expressão verbal deles. No entanto, são muito distintos os destinos dessas 

duas produções: os versos do adolescente quase sempre perdem a importância que pelo menos o próprio autor lhes conferia, ao 
passo que os do poeta costumam alimentar o interesse do público ao longo de várias gerações.

Considere as seguintes justificativas para o fato de que 'são muito distintos os destinos dessas duas produções’ :

• O s  sentimentos e a linguagem de um poeta são mais sinceros, mais verdadeiros que os sentimentos e a linguagem de um 
adolescente.

• A  expressão de um poeta lírico é construída com recursos de linguagem mais criativos e mais bem compostos do que os do 
adolescente.

• Pela força que tem sua expressão, o sentido das experiências pessoais do poeta universaliza-se, ao contrário do que ocorre 
com os versos do adolescente.

Manifeste, num discurso argumentativo, sua concordância ou discordância em relação a cada uma das justificativas acima.

Q u estã o  3

Para explicar a tigura da metáfora em uma aula, você selecionou os seguintes textos.
T E X T O  I

A  h is t ó r ia  d o s  d in o s s a u r o s  se  r e p e te :  o s  m a io r e s  e  m a is  p e s a d o s  e s tã o  n o v a m e n te  a m e a ç a d o s  d e  e x t in ç ã o .

Texto publicado na Revista ícaro (abril, 2001), como propaganda de um projetor. O fabricante alega que o equipamento 
apresenta as seguintes qualidades: leve, prático e bonito.

T E X T O  I I

Eu queria deixar minha casa, minha avó e seus cuidados. Estava farto de chegar a horas certas, de ouvir reclamações; de ser 
vigiado, contemplado, querido. Sim, também a afeição de minha avó incomodava-me. Era quase palpável, quase como um objeto, 
uma túnica. Esse paletó justo eu tinha dificuldade em despir.

(UNS, Osman. "A partida", em Os gestos. 2a ed., São Paulo: Melhoramentos, 1975, p. 47)

Destaque a metáfora presente em cada um dos textos e, por meio delas, demonstre o processo de construção da figura, 
explicitado na seguinte afirmação teórica:
A metáfora consiste no transportar para uma coisa o nome de outra; pode-se dizer que essa transferência se dá da seguinte maneira: 
um ou mais traços semânticos significativamente caracterizadores do termo substituto são transpostos para o termo substituído.

Fonte: Inep - cadernos de resumo (2001)
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Houve uma mudança nas questões discursivas desse ano. Em provas anteriores, havia 

quatro questões discursivas, sendo duas referentes à literatura e duas aos estudos da linguagem, 

das quais o graduando deveria escolher uma de cada bloco e elaborar um texto com sua resposta.

Em 2001 foram elaboradas três questões que abarcam as discussões de linguística tex

tual, literatura e estilística e semântica e todas deveriam ser respondidas, não havia opção de 

escolha. Destas, as questões 1 e 3 estavam diretamente ligadas aos estudos da linguagem e a 

número dois foi dedicada à literatura.

A proposta um requer do graduando conhecimentos acerca da linguística textual. Dia

logando com a teoria, deve analisar um texto, identificar problemas com usos de coesivos e 

propor outros usos para solucionar o problema, no entanto exigindo uma transposição didática. 

Isto é, é necessário solicitar a um aluno hipotético a reescrita do segundo parágrafo, explicando 

que os elos coesivos sejam readequados. A questão três apresenta o mesmo enfoque, no entanto 

solicitando a transposição didática acerca da metáfora, requerendo conhecimentos do gradu

ando sobre questões de semântica.

Ambas as propostas estão alinhadas às orientações da Diretriz CNE/CP 009/200150, 

“que sejam desafiados por situações-problemas que os confrontem com diferentes obstáculos 

[...]experenciem situações didáticas nas quais possam refletir”. Assim, as questões têm em vista 

um profissional que consegue estabelecer teoria e relacionar à prática de ensino na educação 

básica. Talvez, para afinar as vozes discursivas e as cadeias enunciativas das questões deveria 

ser especificado os anos escolares a que se destinam as explicações solicitadas. Dessa forma, o 

estudante poderia estabelecer melhor seu processo analítico e linguístico, definindo melhor os 

projetos de dizer, ou seja, de quem e para quem? Para que? e estabelecer seu posicionamento 

valorativo para a questão.

A prova mantém a ideologia linguística de padronização e a concepção de língua como 

sistema que comporta uma variação interna. Sendo assim, a língua é vista como um sistema 

homogêneo, logo, histórica e socialmente descontextualizada já que desvinculada de seus usu

ários. Ao passo que a gramática é tida como um repositório de regras de bem escrever e falar, 

dispostas de forma compartimentada em níveis estanques: fonológico, morfológico, sintático e 

semântico.

Essa ideologia, construída socio-historicamente e reiterada, segundo Moita Lopes 

(2021), por estudiosos da linguagem que excluíram os sujeitos das suas práticas interacionais 

nos estudos positivistas e estruturalistas. O apagamento do contexto fez com que as teorias

50 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível Superior, curso 
de licenciatura, de graduação plena.
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estivessem desatreladas das práticas sociais e, como se percebe na avaliação, exige-se o domí

nio da teoria, a utilização de conceitos para responder uma prova.

A avaliação de 2002 não apresenta uma proposta diferenciada, as questões exigem re

flexão crítica dos graduandos, a mobilização de saberes atrelados ao ensino de língua, preconi

zando um profissional de Letras atentos ao uso-reflexão-uso, com salas de aula heterogêneas e 

com aulas voltadas para reflexão da língua e não às normas de língua. A questão 15 trata do 

ensino de poesia, naquilo que se acredita ser ou não ensinável em literatura. É uma questão que 

discute a legitimidade da “poesia popular”, entretanto, não há necessidade da leitura do texto 

para responder, a resposta é aquela que garante que haverá diversidade de registros e discursos 

na escola.

Na questão 16, a discussão é completamente desapegada do uso, porque discute a rela

ção grafema-fonema, própria de uma certa discussão de fonética/fonologia. A ideologia da lín- 

gua-sistema, padrão e que pode haver variações internas da língua, no entanto fica subentendido 

o efeito mais avassalador de reprodução do modelo sociocultural dominante que enfatiza as 

desigualdades sociais, tratando as diferenças como deficiências. Na questão 18, o foco está na 

compreensão do que seja o eixo uso-reflexão-uso preconizado pelos PCNs e, por fim a questão 

19 está relacionada à teoria de ensino-aprendizagem.

Inicialmente, o caderno mantém uma orientação de que as questões sejam respondidas 

na sequência em que aparecem, talvez possa ser uma sugestão de que as questões dialogam com 

os textos que são apresentados linearmente. Em seguida, há uma nota indicando que as fontes 

bibliográficas estão na página 15. Aliás, essa orientação é bastante relevante para compreender 

os atores sociais dos textos e para o texto, uma vez que nas provas dos anos anteriores, as 

referências não eram completas. Abaixo, seguem as questões referentes à avaliação de 2002.
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FIGURA 18 - PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 2002

15. O autor, em seu processo de criação, explora as
possibilidades do registro popular, obtendo efeito poético.
É correto afirmar, a respeito da presença desse tipo de
obra em sala de aula, que

(A) o poema, devido a sua sonoridade, só pode ser lido 
em voz alta, procedimento de leitura desaconselhável.

(B) o poema, com traços estéticos reconhecíveis, deve 
freqüentar a sala de aula como qualquer outro 
produto artístico,

(C) a poesia popular não deve freqüentar a escola, por 
representar modelo de linguagem inaceitável no 
ensino.

(D) a poesia popular ao penetrar na escola sofre um 
processo irreversível de deslegitimação, recomen
dando-se, pois, que não integre a prática didática.

(E) a poesia popular deve freqüentar a escola, mas não 
em regiões onde seja grande a força do folclore, que 
já mantém vivas as tradições culturais.

16. Fugas à convenção ortográfica como em "arrezorvesse"
ocorrem na Língua Portuguesa porque: I .  a relação
bíunívoca (termo-a-termo) entre grafema e fonema

(A) nem sempre existe; e I I .  a escrita alfabética elege 
apenas uma variedade da língua para representar.

(B) nunca existe; e I I .  a escrita alfabética elege apenas 
uma variedade da língua para representar.

(C) sempre existe; e I I .  a escrita alfabética elege 
apenas uma variedade da língua para representar.

(D) nunca existe; e I I ,  a escrita alfabética elege o maior 
número de variedades da língua para representar.

(E) nem sempre existe; e 11. a escrita alfabética elege o 
maior número de variedades da língua para 
representar.

19. 0 trabalho da professora orienta-se por uma concepção
de ensino

(A) advinda da lingüística moderna, que considera as di
mensões comunicacional, cognitiva e metalingüística.

(B) moderna, apoiada numa orientação gramatical que 
busca incorporar fórmulas consagradas pela 
lingüística.

(C) sociointeracionista, apoiada numa orientação grama
tical que vê a língua na dinâmica de seu uso.

(D) tradicional, sustentada numa orientação gramatical 
que vê na nomenclatura possibilidades de ensino e 
aprendizagem.

(E) tributária de uma orientação gramatical que valoriza 
as dimensões sincrônica e diacrônica na descrição 
da língua.

Tendo em vista as orientações curriculares atuais para o 
ensino fundamental de Língua Portuguesa, que propõem 
a organização dos conteúdos em torno do eixo 
uso-reflexão-uso, pode-se dizer que, com o procedimento 
acima exposto, essa professora situa-se

(A) na segunda etapa, reflexão, pois ensina a língua a 
partir de sua nomenclatura, procedimento 
compatível com uma gramática de usos.

(B) na primeira etapa, uso, quando expõe os alunos à 
linguagem do cotidiano por meio das imagens 
apresentadas.

(C) à margem de qualquer uma das etapas, pois sua 
reflexão se apóia em noções equivocadas, disso
ciadas de situações de uso.

(D) na terceira etapa, uso, pois a resolução dos exer
cícios comprova a eficácia de sua estratégia para o 
aprimoramento do uso da língua.

(E) nas três etapas, já que a professora operacionaliza 
os conceitos em busca de maior eficácia no plano 
discursivo.

Fonte: Inep -  caderno de resumos (2002)

As questões de língua portuguesa estão diretamente relacionadas às teorias da linguís

tica, elas dialogam num coro afinado com vistas a refletir sobre os usos linguísticos. De acordo 

com as questões, percebo a concepção discursiva de linguagem e como esta orienta o estudo 

gramatical e a relação da vertente conceitual de linguagem com a perspectiva de ensino. Os 

textos elencados para a avaliação são mais diversos, além de crônicas que pertencem à esfera 

jornalista, a poesia popular, os relatos de docentes e os cânones da literatura revozeiam os dis

cursos da diversidade, da interculturalidade, das práticas sociais efetivas.

Bakhtin (2010) classifica os gêneros como primários e secundários, isto é, dos mais 

simples aos mais complexos, da oralidade à escrita monitorada, conferindo relevância às ideo

logias cotidianas. Como são “tipos relativamente estáveis de enunciados”, significa não são
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modelos únicos como receitas a serem seguidas. Assim, os gêneros evoluem para atender às 

necessidades imediatas dos sujeitos para as variadas situações comunicativas. A partir dessas 

concepções do círculo, a variedade de gêneros permite um repertório diversificado de textos, 

de condições de produção e suportes de circulação. Dessa forma, busca-se que se compreenda 

que mesmo um gênero específico possui uma infinidade de maneiras de ser composicional- 

mente estruturado e depende da circulação, e esta precisa contemplar os interlocutores desses 

textos.

Ademais, a avaliação traz os documentos oficiais para que seja feita a correlação das 

diretrizes curriculares para a língua portuguesa com a concepção de língua e como isso é traba

lhado dentro da sala de aula. Essa interrelação da prática docente com os documentos é ponto 

de partida para elaborar os planos de aula e refletir sobre os conteúdos e métodos a serem de

senvolvidos no processo de ensino/aprendizagem.

A partir dos documentos oficiais e das políticas públicas para a educação, pode-se per

ceber as políticas linguísticas que direcionam as ações dos docentes, reafirmando que a educa

ção é política (FREIRE, 2011). Geraldi (1997) já expõe que as atividades teórico-metodológicas 

desenvolvidas pelos professores articulam opções políticas. O mesmo autor ainda destaca que 

nem sempre os professores em formação tem contato com os documentos oficiais para a edu

cação e esse é um fator que compromete os professores, já que sem refletir criticamente sobre 

os documentos não percebem que são agentes de políticas linguísticas e atuam na construção 

de ações por meio da língua.

A referência às orientações para o ensino de língua portuguesa atende as diretrizes cur

riculares para a formação docente, a LDB e os PNE, porém não muitos profissionais terão con

tato com estes apenas no momento que passam a atuar em sala de aula como docentes.

A seguir, elenco as questões de linguística.
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FIGURA 19 - QUESTÕES DE LINGUÍSTICA -  2002

1. Ao afirmar que a língua da gente não tem apenas regras: 
tem um espírito, um jeito, uma pequena alma (linhas 18 
e 19), Rubem Braga expõe sua visão da linguagem, em 
plena coerência com a visão do mundo adotada em suas 
crônicas, nas quais ele

(A) valoriza não a constituição aparente dos fatos 
cotidianos, mas o sentimento íntimo que os faz 
significativos.

(B) se preocupa menos com o aspecto afetivo do que 
com os aspectos referenciais das falas das pessoas.

(C) se previne contra quem decida ignorar tanto as 
normas gramaticais quanto as regras de conduta

(D) mostra que as normas disciplinam e viabilizam a 
comunicação e o convívio entre as pessoas,

(E) resiste à imposição de qualquer tipo de 
normativismo, numa atitude rebelde que se 
representa na desordem do estilo.

6. Tomando oomo parâmetro a norma culta da língua, a 
autora apresenta um caso de concordância no interior do 
sintagma nominal. Considera ndo-se esse contexto 
lingüístico, é correto afirmar que a avô espera que. quanto 
ã concordância nominal, o neto apreenda

(A) os aspectos morfossintátioos, e o neto atende 
integralmente a essa expectativa.

(0) o aspecto semântico, e o neto não atende a essa 
expectativa, pás usa marca não-redundante de 
plural.

(C) os aspectos morfossintáticos e semânticos, e o neto 
atende a essa expectativa plenamente quanto ao 
aspecto morfossintático. mas parcialmente quanto 
ao aspecto semântico.

(D) os aspectos morfossintáticos e semânticos, e o neto 
atende integralmente a essa expectativa, pás a 
marca não-redundante de plural veicula o mesmo 
conteúdo semântico que a marca redundante.

(E) os aspectos morfossintáticos e semânticos, e o neto 
atende a essa expectativa plenamente quanto ao 
aspecto semântico, mas parcialmente quanto ao 
aspecto morfossintático.

Frases como Enfim, cada um  o que quer aprova, o senhor 

zabe• pão ou pães, é  questão de opin iães  OU Sapo não 
pula po r boniteza, mas porém  po r p e ra  sã o  são indicativas 
de que. no universo lingüístico e ficcional de Guimarães 
Rosa,

(A) a linguagem popular, ainda que graciosa, expõe o 
mundo inculto das personagens e é ironizada por 
meio dos marcos que a tomam exótica em relação à 
norma culta.

(B) a fala popular frequentemente traduz, com força de 
provérbio, um saber profundo que nasce das 
experiências vividas pelas personagens e que se 
expressa com características de linguagem poética.

(C) a fala dos sertanejos é seca e algo imprecisa, 
advindo dai a dificuldade de um leitor culto se 
familianzar com o estilo do autor e com o mundo em 
que suas personagens atuam.

(D) as oposições entre o rural e o urbano são apenas 
aparentes, já que elas se diluem no plano de uma 
linguagem que é criada não para tensionar. mas 
para eliminar os conflitos.

(E) a fala popular é aperfeiçoada estilisticamente. de 
modo a que se aproxime de um padrão mais 
aceitável, o que permite que o saber intuitivo das 
personagens encontre uma formulação mais poética.

10. O manual de etiqueta acima afirma que não se deve 
insistir em falar na beleza de pessoas ausentes OU na 
riqueza das casas de outras pessoas. Nessa recomenda
ção. fica evidente uma caracteristica semântico-pragma- 
tica de certas enunciações. O conceito que explica essa 
caracteristica é o de

(A) implícito, que não deve ser procurado no nível do 
enunciado, como um prolongamento do nível explí
cito. mas como uma condição de existência do ato 
de g nu na ação.

(B) intercompreensão que é a capacidade de os falantes 
compreenderem enunciados emitidos por outros falantes 
que pertencem à mesma comunidade: define a área de 
extensão de uma língua, de um deleo ou de um falar.

(C) ambigüidade que pode ser léxica quando uma 
palavra tem vários sentidos no mesmo contexto 
lingüístico; ou sintática, quando uma construção é 
suscetível de vánas interpretações.

(D) referencia , que e a relaqão que ha entre as palavras e 
as ooisas (seus referentes): as palavras não 
"significam" nem "denominam" as casas mas se 
referem às ooisas.

(E) sinonfmia. que numa interpretação estrita e a 
relação semântica entre dois termos que têm o 
mesmo sentido.

Fonte: Inep -  caderno resumo (2002)
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As questões de linguística estão centradas na discussão em torno da concepção de língua 

por meio da compreensão de texto, morfossintaxe, sociolinguística e semântica em reflexões 

pertinentes a serem pensadas para a sala de aula. Além disso, não está sendo usado o termo 

norma padrão, tão ideologicamente marcado na história da língua portuguesa. Como se observa 

na questão 6 acima, quem elaborou a questão fez uso do termo norma culta. A mudança de 

termos de padrão para culta pode indicar mudanças significativas num projeto de pedagogia de 

variação linguística como Faraco (2004, p. 25) postula.

[...] não há em língua um padrão absoluto de correção (válido para todas as cir
cunstâncias), mas apenas padrões relativos às diferentes circunstâncias (daí os linguis
tas afirmarem que a “propriedade” é mais importante que a correção).[...] para a ide
ologia da língua homogênea trata-se de um mal a ser combatido (a variação é into
lerável). E a régua para esse combate é o que está nas gramáticas. Supostamente o que 
aí encontramos é a gramática da língua -  a única concebível se a língua é tida como 
homogênea -  e, em consequência, o padrão absoluto de correção. Essa crença social 
é tão forte e arraigada que nem sequer as incontáveis contradições, insuficiências e 
deficiências dessas gramáticas se tornam minimamente visíveis. A crença é tão forte 
que chega a cegar para o óbvio.

Como o pesquisador deixa claro, não há uma língua absoluta e homogênea, que isso se 

constitui como uma ideologia fortemente construída na sociedade que chega a cegar as obvie

dades dos usos da língua. Devido a isso, é comum ainda hoje ouvirmos que o brasileiro não fala 

bem o português, ou se vê demandas para imposição de leis contra estrangeirismos porque a 

língua portuguesa está em decadência. Retoma-se a ideologia que são os professores de preci

sam ensinar o português correto aos brasileiros que não sabem falar.

As mudanças nas elaborações das questões evidenciam que essas crenças e conceitos 

podem ser reconstruídas com a ajuda dos professores de línguas. Tendo em vista que:

[... ] numa cultura com um viés arraigadamente normativista como a nossa, o senso de 
adequação se vê, constantemente, perturbado (em especial entre os segmentos alta
mente escolarizados) por um senso de correção. Inverte-se, portanto, a equação empí
rica: a correção (tomada ilusoriamente em sentido absoluto) secundariza a adequação 
quando não a condena. (FARACO, 2004, p. 26)

Evidentemente que na perspectiva pedagógica não podemos limitar a discussão às vari

edades cultas em si, é preciso sempre fazê-lo em conexão com as práticas socioculturais que as 

justificam e sustentam: aquelas da cultura escrita. Quando se propõe discutir variedades, signi

ficar discutir todos os aspectos, usos e situações, desde o mais popular, interiorano às variedades 

cultas de língua.

Abaixo, sintetizo a historiografia da avaliação de 2002.
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QUADRO 10 - HISTORIOGRAFIA 2002

QUESTÃO 1 Sociolinguística QUESTÃO 13 Sociolinguística
QUESTÃO 2 Semântica QUESTÃO 14 L. Textual
QUESTÃO 3 L. Textual QUESTÃO 15 Sociolinguística
QUESTÃO 4 Sociolinguística QUESTÃO 16 Ortografia
QUESTÃO 5 Or. Subordinada QUESTÃO 17 Fonética
QUESTÃO 6 Conc. Nominal QUESTÃO 18 L. Portuguesa
QUESTÃO 7 Sociolinguística QUESTÃO 19 Conc. Ensino
QUESTÃO 8 Sociolinguística QUESTÃO 20 Leitura
QUESTÃO 9 Sociolinguística QUESTÃO 21 Analise textual
QUESTÃO 10 Pragmática QUESTÃO 22 Discurso
QUESTÃO 11 Pragmática QUESTÃO 23 Discurso
QUESTÃO 12 Pragmática QUESTÃO 24 L. Textual

Fonte: a autora (2020)

No que se refere à historiográfica linguística, percebo a prova dialogando com os con

teúdos da língua portuguesa por meio de análises textual-discursiva. Todos os conteúdos sele

cionados dialogam entre si, recuperando aspectos em comum dentre as teorias e sempre basea

dos em textos diversos. A teoria sociolinguística é imperativa dessa avaliação, partindo das 

concepções de linguagem e estabelecendo relações de usos de língua por meio da fonética, dos 

discursos estudados na pragmática, nos sentidos da semântica e linguística textual muito pre

sente nas habilidades de leitura e interpretação, exigindo retomadas da gramática da língua e 

dos discursos.

As escolhas dos elaboradores mostram a posição valorativa de uma língua sistema, que 

não considera interações sociais e não dependem de situações específicas. Os interlocutores 

dessa avaliação conseguem mobilizar seus saberes sem se ater a um conceito, mas estabele

cendo as relações da teoria à prática.

A prova de 2002 encerra com as questões discursivas, como apresentado abaixo.

FIGURA 20 - QUESTÕES DISCURSIVAS 2002

Questão 1

O texto abaixo de uma mestra de reisado* de Alagoas, com 95 anos de idade, analtabeta, é de uma canção e descreve um 
fenômeno da natureza.

O s a rco -ír is

Os arco-íris bebe água lá no mar 
Quando eles quer despejar 

É lá por cima da serra 
As nuvens geia 
Faz sua circulação 

Quando ela cair no chão 
A gente apanha e bebe dela.

Mestra Virgínia (texto adaptado)

' [  Reisado = tipo de auto natalino surgido no final do século X IX . ]

Aponte os traços de variedade não-padrão presentes no texto, caracterize-os e diga em que medida essa senhora pode ser 
considerada como tendo algum grau de letramento*, ainda que não tenha freqüentado a escola. (20 pontos)

*[ Letramento = contato direto ou indireto com práticas de leitura e escrita. ]
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Queslão 2

Budista e japonês são palavras que podem ser categorizadas como substantivos e como adjetivos, o que é comprovável em 
sintagmas como o japonês budista e o budista japonês. Considerando apenas três possíveis critérios de classificação morfológica -  o 
lormal (ou flexionai), o semântico e o sintático aponte o critério mais decisivo para determinar a classe gramatical desse tipo de 
palavras, justificando porque você o escolheu e excluiu os demais. (20 pontos)

Fonte: Inep -  caderno de resumo (2002)

Como discutido nas questões de linguística o termo norma culto, na questão discursiva 

1 retoma-se o termo porque o elaborador utiliza o termo não padrão. Por se tratar de uma ques

tão de sociolinguística, em que o graduado precisa mobilizar os elementos dessa teoria, em certa 

medida pode indicar que ele segue as diretrizes estipuladas pelo MEC para os que foram sele

cionados para elaboração de questões. Além disso, estabeleço um diálogo com Bagno (2013), 

ao destacar que embora os docentes da graduação conheçam as diretrizes do MEC, há os mais 

tradicionais que acreditam estar formando gramáticos.

A questão dois é, sobretudo, uma discussão formal de língua. É uma escolha teórica pra 

explicar um fenômeno linguístico descontextualizado. A ausência de outras teorias linguística 

no enunciado aponta para a tradição gramatical que ainda domina com muito vigor o imaginário 

social acerca da língua(gem) (BAGNO, 2013). Retoma-se declaradamente a ideologia conser

vadora e retrógrada quando solicita a marcação da variedade não-padrão. Ao fazer essa marca

ção, fica subjacente no enunciado que existe um padrão de língua, sem deixar de destacar que 

a questão usa o termo “variedade não-padrão”. Se esta é uma variedade, coloca-se a tal norma- 

padrão como variedade? Faraco (2008) evidencia que norma padrão é um construto social de 

uma língua idealizada, por uma falante idealizado. Sendo assim, essa língua padrão nunca exis

tiu, Bagno (2013, p. 63) corrobora afirmando que “é um parâmetro acima da variação, da estra

tificação social, a norma-padrão almeja a uniformidade, a homogeneidade e, se possível, a imu

tabilidade”.

Milroy (2011, p. 69) destaca que normas padronizadas:

[...] não são vernáculos, e ninguém as fala exatamente; a ideologia do padrão decreta 
que o padrão é uma ideia na mente -  é uma variedade perfeitamente estável, clara
mente delimitada e perfeitamente uniforme, uma variedade que nunca é perfeitamente 
nem consistentemente realizada no uso falado.
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Ademais, é a primeira vez que aparece o termo letramento acompanhado de um aste

risco que traz uma definição bem superficial sem referência teórica. O asterisco parece indicar 

que os estudos de letramentos não estariam tão difundidos nos cursos de letras ao longo do 

território nacional.

Ao passo que a questão 3 pede basicamente que o graduando discuta a análise linguística 

na passagem deu um contexto menos monitorado ao mais monitorado. Dentro da perspectiva 

proposta nos PCNs de uso-reflexão-uso.

Convém destacar que em 2002 constaram cinco questões discursivas e não quatro, sendo 

três referentes à linguística e língua portuguesa e duas diretamente voltadas para literatura.

A prova de 2003 apresenta estrutura totalmente diferente aos anos anteriores. O material 

apresentou apenas questões discursivas, distribuídas em 12 questões. As questões de 1 a 7 eram 

obrigatórias e deveriam ser respondidas atendendo a seguinte instrução.

FIGURA 21 - INSTRUÇÃO PARA A PROVA - 2003

In stru çã o : A  nota to ta ' sel"á atrib u ída  a o  a lu n o  que, em  su a  correta  argum en tação , reve lar d o m ín io  de c o n c e ito s  e

Fonte: Inep -  caderno de resumo (2003)

A política linguística expressa nesse enunciado que a norma culta deve ser a língua 

usado no contexto acadêmico, o que traz a ideologia e política linguística de padronização e 

correção linguística. Além disso, propõe avaliar o domínio da teoria dos estudos linguísticos.

Os critérios, conforme se lê acima, estão pautados na definição de conceitos, vocabulá

rio próprio e uso adequado da língua. Em se tratando de graduados, espera-se de fato que do

minem a norma culta por se considerar a avaliação um gênero de escrita monitorado e exigir 

que os estudantes mobilizem seus saberes a respeito das normas de escrita. O domínio linguís

tico aponta o conhecimento a respeito dos usos da língua. Assim sendo, os graduados devem 

expressar fluência em língua portuguesa dentro do uso adequado de uma avaliação em escala 

nacional, eles precisam ter a propriedade de escrita e demais recursos da língua.

Em relação ao domínio do conceito, acredito que deve ter relação com os pontos de 

vista a respeito da temática dentro das teorias expostas, apontando os caminhos mais e menos 

relevantes de usos dessas teorias dentro do contexto específico. Isso porque não seria coerente, 

a meu ver, exigir o conceito de um dado tema porque dentro dos estudos da linguagem é preciso 

considerar o lugar de onde se discute, para quem, como e por quê. Um único conceito pode ser
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tratado por diferentes vieses e, assim, comprometeria os critérios de correção já que a embora 

os profissionais sejam formados em Letras, há diferentes caminhos teóricos que cada um estuda.

As referências utilizadas na avaliação aparecem novamente somente ao final do ca

derno, o que dificulta a retomada do contexto do texto para buscar subsídios que auxiliem na 

resposta do candidato, ou seja, para compreender a cadeia enunciativa que foi estabelecida para 

o comando da questão. Todavia, a cadeia discursiva parece não ser relevante para o que se 

espera na prova.

Por se tratar de uma estruturação diferente da prova, ou seja, todas as questões são dis

cursivas, divididas entre obrigatórias e optativas. Para esta análise, vou destacar apenas as ques

tões obrigatórias concernentes à linguística e língua portuguesa. Destaco que nas questões obri

gatórias de 1 a 7, três estão dentro do escopo dos estudos linguísticos e quatro dentro da litera

tura. Na parte eletiva da prova, questões de 8 a 12, tem-se três questões de linguística e língua 

portuguesa e duas de literatura. Dessas, o graduando precisa selecionar três questões para res

pondê-las.

No que tange às teorias elencadas para essa prova, aparecem três questões sobre gêneros 

discursivos, uma sobre sociolinguística e duas questões de língua portuguesa, uma sobre con

ceito de gramática, que tangenciam entre a sociolinguística e a sintaxe e a outra sobre semântica

Na parte obrigatória temos as seguintes questões:

________________________ FIGURA 22 - QUESTÕES DE LINGUÍSTICA - 2003_________________________
Questão 1

Ainda que não fosse especialista no assunto, Mário de Andrade tratou, em diversas ocasiões, da questão da diversidade 

lingüística, mais especificamente da existência de variedades do Português Brasileiro. Observe suas palavras no texto abaixo, de 
1940.

A língua, no seu sentido, digamos, abstrato, é uma propriedade de todo o corpo social que a emprega.

Mas isto é uma mera abstração, essa língua não existe. O tempo, os acidentes regionais, as profissões se 

encarregam de transformar essa lingua abstrata numa quantidade de linguagens concretas diversas.

Cada grupinho, regional e profissional, se utiliza de uma delas. Deus me livre negar a existência de uma 

lingua 'culta'. Mas esta é exclusiva apenas de um dos grupínhos do grande grupo social. (...) E existem 

as linguagens dos sentimentos, que fazem um burguesinho ter com a mulher um linguajar amoroso muito 

especial, ou ter tal linguagem nos momentos de cólera que jamais, como vocabulário e sintaxe, ele 

empregaria na festa de aniversário da filhinha. E finalmente existem as linguagens profissionais, a 

linguagem do carreiro, do sapateiro, do advogado.

Transcreva do texto as palavras, expressões e frases que permitem reconhecer os diferentes tipos de variedades de 
uma língua. Nomeie esses tipos e caracterize-os.

Fonte: Inep - caderno de resumos (2003)
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FIGURA 23 - QUESTÕES DE LINGUA PORTUGUESA - 2003

Questão 2

Considere os textos abaixo, que tratam de questões relativas aos pronomes pessoais.

Texto I

A  m e lhor denom inação  pa ra  a s  três fo rm as po rtuguesas de um dado  p ronom e p e s s o a l é: a) forma 

iso lada; b) form a dependen te  adverbaJ; c) form a com  p re p o s içã o  regen te  A  p rim e ira  è  um a form a tônica  

ou liv re: a se g u n d a . um  c/rtroo que pode  fica r em  p ró d is e  ou  ênc lise  em  re lação  ao vo cábu lo  verba l; a 

terceira, um a form a tônica, m as  tam bém  dependente, porque só  aparece, em  enunc ia ção  autônoma, 

a sso c iad a  a um a p repo s ição

Texto I I

C o lo ca çã o  d o s p ronom es á tonos com  form as ve rba is  fin itas

1. A  p o s iç ã o  norma/ d os p ronom es á tonos é depo is  do  verbo  (ênclise). Entretanto, m otivos pa rticu la re s  de  

eufon/a ou de  ên fa se  podem  con corre r pa ra  a  d e s lo ca çã o  do pronom e.

2. E  obrigatória  a  p ró d ise :

a) n a s  o ra çõ e s  negativas;

b) n a s  o ra çõ e s  exc lam ativas, com eçada s  p o r p a lav ra s  exc lam ativas, bem  com o  nas o ra çõ es  op tativas/

c) n a s  o ra çõ e s  subord inadas.

a) A s  observações sobre pronom es pessoais contidas nos textos evidenciam duas diferentes concepções de 

gramática. Identifique e caracterize cada uma delas.

b) Por que se pode afirmar que essas duas concepções de gramática não se excluem ?

Fonte: Inep -  caderno de resumos (2003)
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Leia a proposta de redação abaixo e o texto do aluno produzido a partir dela.

~Im agine  e descreva  com  de ta lh es o  quarto de p en sã o  em  que vrve um  jo vem  solrtárro e  so n h a d o r

aJ ú n io r u m  rapa z  culto, bem  educado , bon ito  e  so n h a d o r  viv ia num  quarto de  p en sã o  p equeno  

dem a is, m as  com  muita criativ idade  o rap a z  hav ia  feito a m e lh o r deco ra ção  p o ss ív e l, nas  p a redes

Quando não estava  traba lhando  no com érc io  de rem éd ios , onde  drga-.se de p a ssa g e m  dava -se  

bem . e le  p a ssa v a  o tem po a li sen tado  na  cama afta de le n ço l b ranqu inho, em  frente à T V  ou  ouv indo  som  

do  p equeno  rádio, que co lo co u  num a estante  da p a re d e  O uv indo  so m  e  sonhando , sonhan do  com  um  

p rêm io  em dinheiro que o  tiraria daque la  v ida  e o faria um dono  de  firma e dono de  sua  p róp ria  casa , com  

sua  fam ília, que  e le  a inda  não tinha, p o is  e le  não saia para  luga r a lgum, só  em  se u s  sonhos, onde  e le  

v ia java  p o r  todo o  mundo, com eçando  p e lo  B ras il. F ica va  o lhando  pa ra  a s  fo tografias d e  rev is ta s  que  

tinha co lado  dentro d a s  po rta s  do guarda-roupa, que  deixava abertas, po rque  a s s im  o quarto ficava  m a is  

colortdo. E le  quena con he ce r Nata l. Po rto  A leg re , F o z  do  Iguaçu, Sa lvado r, P aris , N ova  Iorque, enfim  todo

A s  produções verbais são organizadas por meio de diferentes tipos textuais e respondem  a situações de com unicação.

O s tipos m ais explorados nos materiais com  fins didáticos do ensino fundamental e médio são a narração, a descrição e a 

argumentação. Considerando que esses tipos muitas vezes se m esclam  numa produção textual, responda ao que se pede.

b) O  aluno respondeu adequadamente à proposta do professor? Justifique.

Fonte: Inep -  caderno de resumos (2003)

A questão 1, na figura 22 está centrada na teoria da sociolinguística, traçando um diá

logo de um escritor renomado da literatura que discorre sobre a diversidade linguística no Bra

sil. É relevante destacar que muito antes de a teoria ser sancionada nos documentos, como pri

meiramente foi nos Parâmetros Curriculares Nacionais na década de 1990, os literatos já teciam 

discussões acerca da língua e sua heterogeneidade, uma vez que vivenciaram as mudanças his

tóricas, a miscigenação, as academias literárias e os purismos linguísticos herdados do Brasil 

Colônia. Por isso, também, embora nesta tese eu não analise as questões de literatura para não 

incorrer em desvios das suas especificidades, a literatura é tão relevante para os estudos da 

linguagem e para o ensino de Língua portuguesa, visto que trabalha com a linguagem em tem

pos, culturas, histórias, sujeitos e políticas diferentes.

O enunciado solicita ao interlocutor que destaque as variedades, nomeando-as e carac

terizando-as. A proposta é avaliar o domínio do conhecimento teórico nos estudos sociolinguís-

FIGURA 24 - QUESTÕES DE LINGUISTICA -  2003
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ticos. Em se tratando de uma prova que avalia os cursos, somente solicitar a conceituação man

tém a questão em nível apenas teórico sem transpor para a prática. Isso porque os documentos 

como LDB e a CNE/CP 09/2001 destacam a necessidade de selecionar conteúdos das áreas da 

educação básica para além da teoria e em diferentes etapas da escolaridade. O foco, portanto, 

não é relação teoria-prática para ensino, mas teoria apenas e conhecimento dos estudos já pro

duzidos sobre as variedades da língua portuguesa no Brasil. Avalia-se também, assim, os co

nhecimentos sobre os estudos em sociolinguística produzidos no Brasil sobre o português bra

sileiro.

No que tange à questão de número dois, elegeu-se o conteúdo de pronomes e as coloca

ções pronominais para, a partir deles, identificar as concepções de gramática e explicar por que 

elas não são excludentes. O enunciado já  direciona o graduando à resposta, uma vez que ques

tiona uma afirmativa de não exclusão das concepções de gramática -  gramática descritiva e 

gramática normativa. Essa é uma discussão frequente nos estudos em sociolinguística.

Cabe lembrar que cada conceito de gramática implica uma concepção de língua a ela 

relacionado, bem como a metodologia que será utilizada para desenvolver os conteúdos. Sendo 

assim, o enunciado da questão requer do interlocutor um diálogo entre as abordagens para além 

da concepção de gramática especificamente.

Assinalo que se mantém a ideologia da padronização linguística porque envolve as es

colhas teórico metodológicas feitas pelos atores/professores. O tratamento esperado para a 

questão é reconhecer que a linguística diferencia a gramática tradicional da gramática descri

tiva. A proposta da Análise era trabalhar com a gramática voltada para reflexão e uso em con

textos específicos, considerando as situações comunicativas, as sequências de dizer, numa pers

pectiva textual.

A proposta de análise linguística teve como idealizador o professor Geraldi (1984), o 

qual deixava claro que uma concepção de gramática não exclui a outra e que em determinados 

momentos das práticas era necessário retomar perspectivas prescritivas, levando o aluno a re

fletir sobre sua produção e os usos de línguas elencados por ele. Convém destacar que devido 

à tradição de ensino de uma gramática normativa, vinda ainda do Brasil Colônia e politicamente 

reiterada no sistema educacional da época e nos primeiros manuais didáticos, a ideologia da 

padronização linguística mantém-se mesmo nos contextos em que se aponta a necessidade de 

reconhecer e valorizar as variedades linguísticas.

A questão sete, embora apresente uma proposta de gêneros textuais, conforme o enun

ciado para a questão, refere-se à abordagem de ensino do professor. Partindo de um exemplo
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de um livro didático, solicita-se ao interlocutor que avalie se a proposta do aluno contemplou a 

proposta e se esta é adequada.

Pelas informações dispostas na questão, o graduando precisa afirmar se a proposta é ou 

não adequada, porque para os elaboradores da questão, acredita-se que a produção de sentido 

deve ser garantida pela materialidade linguística, não há necessidade de outras informações 

como as explicações dadas pelo professor, os encaminhamentos da proposta discutidos em sala 

de aula, a posição valorativa que o professor fala. Basta apenas reconhecer se há sequência 

descritivas.

As questões discursivas em momento algum são requeridas, os olhares se voltam apenas 

para o aspecto textual, deixando a discursividade apagada na solicitação das questões. Se a 

proposta exigisse mobilizar conhecimentos discursivos, a elaboração da prova precisaria ser 

revista, uma vez não há como estabelecer as cadeias enunciativas que estavam e estiveram em 

ação, os fios discursivos em suas origens não podem ser retomados a partir dos fragmentos 

enunciados. “A complexidade dessas interações dialógicas é imensa '[...] É evidente que o di

álogo, assim concebido, envolve a redefinição constante dos seus participantes, desenvolve e 

cria numerosos potenciais “em” cada um deles “separadamente” e entre eles “interativamente” 

e “dialogicamente”. ((DiN, p.277 citado em MORSON; EMERSON, 2008, p.71)

Sendo assim, o texto nesse caso, retirado de uma proposta de produção textual, não pode 

interpretado de forma equivocada. Todavia, considero a questão como uma reflexão sobre a 

prática ainda que necessitando de contextualização para retomar os fios da discursividade.

As provas que compõem o ENC são validadas por meio de uma comissão indicada pelos 

Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, pela Comissão de Especialistas em Letras 

da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, da Secretaria de Ensino funda

mental e Ensino Médio e Tecnológico. A comissão é composta por professores pesquisadores 

de IES do país que apresentam sólida carreira docente e com publicações na área. Essa comissão 

atua durante quatro anos, quando novamente há outras indicações para nova comissão. Os pro

fessores nomeados estabelecem os critérios para a avaliação como a abrangência e os objetivos 

do Exame de Letras, o perfil esperado de graduandos, as especificações e orientações à elabo

ração da prova.

Estabelecidos os critérios para a elaboração das questões, essa comissão convida pro

fessores de diferentes regiões geográficas, com atuação em IES públicas e privadas que, a partir 

de conteúdos e habilidades estabelecidos constroem uma tabela de especificação que visa ga

rantir a representatividade da amostra de conteúdos e habilidade. Com base nessa tabela, a 

banca de professores elabora as questões, analisa e aperfeiçoa cada uma delas.
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Face ao exposto, as provas que compõem a análise até aqui, enquanto ENC, é possível 

notar a articulação entre as questões, o que estabelece uma unidade para as provas. Por meio de 

blocos de perguntas referentes a um texto, há um diálogo entre os elaboradores que está pen

sando essas avaliações, mostrando uma certa unidade de articulações teóricas. Dessa forma, 

depreendo que uma visão de docentes ora mais inclinados para o ensino, ora para as questões 

de sociolinguística, da linguística textual em interface com a sintaxe ou semântica.

Diante disso, a articulação conjunta do ENC aponta para uma política linguística que 

identifica os comportamentos linguísticos mais relevantes e os conteúdos que representam essas 

práticas linguísticas. Com isso, busca-se refletir o universo de conhecimentos e habilidades que 

se espera que os graduandos tenham adquiridos na graduação.

Até aqui, apresentei as avaliações no conjunto denominado ENC -  Exame Nacional de 

Cursos, ou popularmente chamado de provão. A partir da próxima seção, as avaliações passam 

a se chamar ENADE -  Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Como a proposta inicial 

sofre algumas alterações, metodologicamente entendo mais orgânica a separação das avalia

ções, como serão apresentadas a seguir.

4.2 ENADE -  EXAME NACIONAL DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

Uma das críticas referentes ao ENC, conforme Sobrinho (2010), diz respeito à imposi

ção da avaliação à comunidade acadêmica. A partir de 2003, o país com novo Presidente, a 

comunidade de educação superior reclama por uma participação democrática nas políticas para 

a educação e a construção de um sistema de avaliação colaborativo.

Diante dos novos cenários que vão se delineando na política nacional, a avaliação a 

nível nacional como uma política de educação é discutida ao longo de 2003 e sancionada em 

2004 por meio da Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior - SINAES . Conforme o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira -  INEP51,

[... ] o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) é formado por 
três componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho 
dos estudantes. O Sinaes avalia todos os aspectos que giram em torno desses três ei
xos, principalmente o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o de
sempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente e as instalações. (INEP)

51 http://inep. gov.br/sinaes

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
http://inep.gov.br/sinaes
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O SINAES propõe a integração entre diversos instrumentos e momentos de aplicação, 

de forma a articular avaliação e regulação com base nos resultados globais, tendo em vista que 

o sistema se estabelece como uma política de Estado e não uma política de governo. Na página 

do INEP se esclarece que:

O Sinaes possui uma série de instrumentos complementares: autoavaliação, avaliação 
externa, Enade, Avaliação dos cursos de graduação e instrumentos de informação 
como o censo e o cadastro. A integração dos instrumentos permite que sejam atribuí
dos alguns conceitos, ordenados numa escala com cinco níveis, a cada uma das di
mensões e ao conjunto das dimensões avaliadas. O Ministério da Educação torna pú
blico e disponível o resultado da avaliação das instituições de ensino superior e de 
seus cursos. A divulgação abrange tanto instrumentos de informação (dados do censo, 
do cadastro, CPC e IGC) quanto os conceitos das avaliações para os atos de Renova
ção de Reconhecimento e de Recredenciamento (parte do ciclo trienal do Sinaes, com 
base nos cursos contemplados no Enade a cada ano). (INEP -  SINAES)

Como exposto, com a reformulação não se avalia o curso isoladamente, mas a totalidade 

institucional, já que o processo todo de avaliação busca consolidar a ideia de processo, de inte

gração, de movimento, de evolução e inovação. A proposta difere de uma avaliação produtivista 

focada apenas nos resultados.

4.2.1 Das provas -  2005 -  2008 -  2011 - 2014 -  2017

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes -  ENADE começou a ser aplicado 

a partir de 2004 até os dias atuais. No meu recorte, analiso de 2005 a 2017 por fechar um ciclo 

de vinte anos de avaliações, as quais participei do primeiro em 1998 como graduanda e em 2017 

como docente.

O ENADE foi concebido a fim de diagnosticar a cada três anos, as habilidades acadê

micas e as competências profissionais que os estudantes são capazes de demonstrar. Vale des

tacar que o exame é um dos componentes do sistema de avaliação.

A primeira mudança na avaliação é que elas acontecem trienalmente, abarcando os alu

nos ingressantes na graduação e os concluintes. Estes precisam ter concluído 80% da carga 

horária curricular mínima, ao passo que aqueles precisam ter entre 7% a 22% da carga horária. 

De acordo com a Lei, as avaliações para ingressantes e concluintes têm peso diferente, porque 

o objetivo é avaliar como o estudante é capaz de utilizar as competências e habilidades, consi

derando sua evolução entre as duas aplicações feitas no primeiro e último ano. O ENADE não 

pretende avaliar a aprendizagem, mas servir de instrumento que contribua para o processo de 

aprendizagem.
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Com relação à prova efetivamente, agora ela está dividida da seguinte forma, como pode 

ser vista na figura abaixo:

FIGURA 25 - ORGANIZAÇÃO DA PROVA - 2005

Partes Número das 
questões

Numero das páginas 
neste caderno

Peso de 
cada parte

Form ação G eral /  m últipla escolha 01 a 07 02  e 03 55%

Form ação G eral /  d iscursivas 01 a 03 04 e 05 45%

C om ponente Especfifico  /  m últip la  escolha 08 a 32 06 a 25 70%

C om ponente Específico /  d iscursivas 04  a 10 2 6 a  35 30%

Percepcão sobre a  prova 01 a 09 36

Fonte: Inep -  caderno de prova (2005)

No novo formato, a avaliação consta de questões referentes à formação geral, tanto ob

jetivas como discursivas e questões de componentes específicos, também com questões objeti

vas e discursivas. Esse formato é justificado nos documentos do SINAES porque a formação 

do profissional está inserida dentro da concepção de formação integral, a qual incorpora a di

mensão humana e cidadania plena. (SINAES, 2004)

Dessa forma, a avaliação deve ir além das habilidades e competências profissionais de 

conteúdos disciplinares e incorporar as perspectivas críticas e constitutivas da formação de ci

dadãos aptos a atuar no desenvolvimento da sociedade.

No ENC, o encaminhamento metodológico foi selecionar 4 questões de linguística, 4 de 

língua portuguesa, 2 discursivas e a tabela historiográfica. A partir do ENADE, devido às mu

danças significativas nos cadernos de provas, preciso fazer novos encaminhamentos. Isso por

que, ao analisar as cinco edições do ENADE, observei que não há uma sequência padrão, há 

provas com número maior de discursivas específicas, outras maior número nas discursivas ge

rais. Além de haver separação entre as especificidades de formação, bacharelado e licenciatura, 

das objetivas apresentadas na capa do caderno de provas, algumas dizem respeito apenas uma 

ou a outra formação, essas particularidades vão sendo notadas ao longo das provas, com obser

vações específicas.

Diante disso, a partir de agora, antes de cada prova analisada, explico a organização da 

prova em análise, não vou me ater às questões de formação geral, tendo em vista que elas dizem 

respeito a conhecimentos gerais do contexto sócio-histórico atual, dos quais as questões objeti

vas se referem à competência leitora do graduando/ado para interpretar os dados e fatos postos, 

ao passo que as discursivas exigem a competência escrita e posicionamento a respeito de temá

ticas atuais.
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Sendo assim, seleciono quatro questões objetivas, sobretudo as que diferem do que foi 

apresentado até então com o ENC, porque, em relação às teorias, as questões não apresentam 

mudanças significativas, ou seja, parte-se de um texto ou excerto de texto -  em um gêneros 

discursivo -  e há um enunciado que exige do interlocutor estabelecer um diálogo com a teoria 

estudada na formação. Reitero que as questões foram selecionadas a partir das concepções de 

linguagem imperativas em cada avaliação, objetivando destacar a partir delas as políticas e ide

ologias linguísticas que estivem mais marcadas. Evidentemente, por se tratar de uma avaliação 

a alunos ingressantes e formandos, a expectativa responsiva em relação ao interlocutor ingres- 

sante, possivelmente, está mais no projeto de dizer deste associado aos seus conhecimentos de 

mundo e não teóricos ainda.

Como as questões discursivas sofrem variação do número de questões, eventualmente 

podem ser duas ou mais, a depender da organização da prova em análise. No que tange ao 

quadro da historiografia linguística, permaneço apresentando a fim de estabelecer os percursos 

teóricos apresentados.

Na avaliação de 2005, como pode ser visto no anexo 7, além dessa divisão de formação 

geral e específica, a prova divide questões para a formação em bacharelado e em língua estran

geira. Entendo assim, que a avaliação considerou apenas a formação em bacharelado e as licen

ciaturas únicas, isto é, licenciatura em língua portuguesa e licenciatura em língua estrangeira, 

esta sem especificar qual língua estrangeira. Todavia, não há questões referentes às duplas li

cenciaturas. Assim, os alunos de licenciatura respondem as questões referentes a sua formação 

conforme orientação acima do início das questões e, caso não seja a formação de língua estran

geira da sua licenciatura, não haverá questões sobre esta, uma vez que a prova contemplou 

apenas a língua inglesa.

Dentro dessa divisão exposta na figura acima, as questões 30 a 32, do componente es

pecífico, dizem respeito somente à licenciatura em Língua portuguesa. No componente especí

fico das discursivas, a questão oito deve ser respondida apenas pela licenciatura. Em relação às 

questões específicas objetivas 14 questões dizem respeito à linguística e 11 à literatura. Das 

discursivas, duas se referiam à linguística, duas à literatura e uma sobre didática, mais voltada 

para ensino especificamente.

Da avaliação de 2005, destaco as específicas para a licenciatura, conforme a figura

abaixo:
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FIGURA 26 - QUESTÕES OBJETIVAS 2005

A toncáo : Para responder às qu estões de  núm eros 30 a 32, esco lh a  a área de sua form ação.

LICENCIATURA EM LINGUA PORTUGUESA

30. Em qual das alternativas abaixo um argumento favorável ao registro documental do planejamento escolar está focalizando
especificamente a prática do professor de língua portuguesa?

(A) A definição de pontos de partida e de chegada da ação educativa pode significar perda de tempo. Há um divórcio entre 
aquilo que aparece escrito no planejamento e o que realmente acontece em sala de aula.

(B) Cada professor, ao assumir sua classe, deve se apoiar na reflexão coletiva para organizar seu planejamento. A escola 
necessita de documentos que permitam exercer algum controle sobre o que acontece em sala de aula

(C) O  planejamento orienta-se pelo diagnóstico do que os alunos já sabem. No registro, o professor explicita os usos da 
linguagem que. associados às práticas sociais, serão tratados segundo seqüência didática que mais favoreça a 
aprendizagem

(D) O  planejamento flexível será modificado ao ser posto em prática. Mediante a função de reificação da escrita, o professor 
tem a possibilidade de distanciar-se criticamente do próprio plano e refletir sobre ele e sua prática.

(E) O  registro do planejamento facilita a comunicação entre os educadores da escola e desses com a comunidade envolvida 
direta ou indiretamente no processo.

31. Leia o seguinte relato.

-  Silêncio, &  B! E  aula de leitura e escrita.
Os alunos quietos nas carteiras defrontam-se com os livros. Acabaram de ouvir a ordem para ler e, quando for o tempo indicado
pela professora, hão de escrever, reproduzindo o que foi lido. (...) Todos devem ficar quietos, ler com atenção e escrever
corretamente, sem perturbar a professora que precisa corrigir o "dever'' do dia anterior.

(Mary Julia Martins Dietzsch e Maria Alice Setúbal S e Silva, “ Itinerantes e itinerários na busca da palavra")

No relato, o processo de aprendizagem de leitura se caracteriza

(A) pela prática de decodificação da língua escrita, sustentada pela legitimidade atribuída ao texto, tomado como base para a 
reprodução.

(B) pela compreensão da escrita, articulada com a possibilidade de transferência de hipóteses para construir um sentido para 
o texto.

(C) pelo reconhecimento dos gêneros textuais, regulado por um sistema de expectativas que ancoram o discurso nas esferas 
da atividade humana.

(D) pela poGGibilidade de livre fruição do texto, associada ao interesse da oomunidade de leitores

(E) pela abertura do sentido do texto no momento da recepção, considerado o contexto de leitura.

32. Leia a seguinte proposta de Paulo Freire (A importância do ato de ler) sobre a função do professor.

A questão da coerência entre a opção proclamada e a prática ó uma das exigências que educadores críticos se fazem a s i 

mesmos É que sabem muito bem que não ó o discurso que ajuíza a prática, mas a prática que ajuíza o discurso Nem sempre, 

infelizmente, muitos de nós, educadoras e educadores que proclamamos uma opção democrática, temos uma prática em 

coerência com nosso discurso avançado. Dai que o nosso discurso, incoerente com a prática, vire puro palavreado.

Considere os trechos transcritos abaixo, adaptados de Pérez Gómez (“A função e a formação do professor/a no ensino para a 
compreensão: diferentes perspectivas”).

I . Perspectiva enciclopédica: de acordo com a concepção de ensino como transmissão de conteúdos da cultura e da 
aprendizagem como acumulação de conhecimentos; propõe a formação do professor como especialista num ou vários 
ramos do conhecimento, quanto mais conhecimento ele possua melhor poderá desenvolver sua função de transmissão.

I I .  Perspectiva técnica: a qualidade do ensino é evidenciada na qualidade dos produtos e na eficácia e economia de sua 
realização; forma-se o professor como um técnico que domina as aplicações do conhecimento científico produzido por 
outros e transformado em regras de atuação.

I I I .  Perspectiva de reconstrução social; o professor reflete criticamente sobre a prática cotidiana para compreender tanto as 
características dos processos de ensino-aprendizagem quanto as do contexto em que o ensino ocorre; a formação do 
professor pressupõe o ensino como uma prática social saturada de opções de caráter ético cujos valores se traduzem 
coerentemente em procedimentos que facilitem o desenvolvimento emancipador dos que participam do processo.

Contempla a prática pedagógica recomendada por Paulo Freire -  o que evitaria a crítica feita pelo pedagogo -  APENAS o que 
se afirma em

(A) I .
(B) I I I .
(C) I  e I I .
(D) I  e I I I .
(E) I I  e I I I .

Fonte: caderno Enade (2005)
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As questões selecionadas acima dizem respeito à prática docente do professor de portu

guês, mas pode estar relacionado ao professor de línguas. Os enunciados exigem do interlocutor 

a reflexão acerca da atuação em sala de aula e da relevância do planejamento do professor. Por 

meio das questões, fica subjacente uma concepção de língua(gem) ao se analisar as respostas 

para cada um dos enunciados. A cadeia enunciativa em que o professor é parte atuante pode ser 

depreendida na questão 31, ao mencionar que o planejamento favorece a comunicação entre o 

professor, os demais atores da escola e a comunidade envolvida para além da escola.

Na questão 32, o exemplo de uma aula “tradicional de leitura e escrita” traz à baila o 

que é de fato trabalhar leitura, levando a refletir sobre a aula silenciosa em que o aluno precisa 

entender o que está enunciado no texto. A resposta esperada do acadêmico deve aponta a con

cepção de leitura e ensino dialogada, demonstrando a concepção de linguagem sócio interacio- 

nal. E a questão 33 dialoga diretamente com as questões anteriores ao trazer Paulo Freire e a 

importância da educação democrática, discursiva, atenta aos projetos de dizer do outro a fim de 

construir por meio da reconstrução social.

Assim como Bakhtin (2011) afirma que enunciar é valorar, as questões apresentam a 

valoração da língua em construções situadas, atentando ao outro, ao interlocutor-aluno no pro

cesso de ensino-aprendizagem, dando a ele o poder de agir por meio da linguagem, numa polí

tica linguística implícita dar poder ao outro na e pela linguagem, discutindo e considerando os 

contextos sociais, políticos, ideológicos e culturais.

Em relação às discursivas, elenco as seguintes questões:

FIGURA 27 - QUESTÕES DISCURSIVAS - 2005

Nem  ó p rec iso  se r  especia lista para  verificar que a s  cond ições da variação lingü ística não  estão  suje itas ao acaso, nem  ao  livre 

arbítrio do falante. Muito pe lo  contrário, acham -se fortemente m arcadas po r m otivações em anadas do próprio sistem a lingü ístico que o

Ilustre, com dois exemplos extraídos dos enunciados abaixo, a afirmação de que o sistema impõe direções para a

i ) PInchá fora pào tralz miséria e erguè o que cal náo se deve: é das arma.
[Jogar fora pão traz miséria e apanhar o que cai não se deve: e das almas.]
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Q uestão 5

Leia o texto e analise os dados lingüísticos que o seguem.

Estar e andar + gerúndio
No período arcaico esses verbos seguidos de gerúndio podem ocorrer semanticamente plenos; com significado lexical 
etimológico: estar (7aí. stare) "estar de pé"; andar (fat. ambitare) "deslocar-se com os pés". Na documentação arcaica, em muitos 
contextos, fica-se na dúvida se nas seqüências desses verbos com gerúndio se tem uma locução verbal ou duas orações com um 
desses verbos como principal e o gerúndio como uma subordinada reduzida temporal.

Exemplos;
1. No dia da sa morte estando os homens bõõs da cidade onde el era bispo fazendo gram chanto sobre et...

[No dia da sua morte, estando de pé os homens bons da cidade onde ele era bispo, fazendo... ou No dia de sua morte, estando os homens bons 
da cidade onde ele era bispo fazendo ]

2. Andava per muitas cidades e per murtas vilas e per muitas castelos e pelas ruas e peias casas dos homès dizendo mu/tas santas 
paravoas.
rCaminhava por muitas cidades e por muitas vilas e  por muitos castelos e pelas ruas e pelas casas dos homens dizendo.... ou Eslava dizendo 
por muitas cidades e por muitas vilas e por muitos castelos e  pelas ruas e pelas casas dos homens. .]

(Adaptado de R. V. Mattos e Silva, O português arca ico) 

A dúvida sobre  o Português A rca ico , exp lic itada p o r M attos e S ilva, m antém-se nas cons truções com  estar e com  
andar segu idos de gerúnd io  do  Português Contem porâneo do B ras il?  Exp lique e dê um exem plo de construção  com  cada um 
desses verbos para con firm a r sua hipótese. (Valor: 10,0 pontos)

Fonte: caderno Enade (2005)

Ambas as questões requerem os conhecimentos acerca da sociolinguística no que tange 

à variação e mudança linguística. Diante das questões, está exposta a ideia de que a variação 

linguística é decorrente de regras dentro do próprio sistema -  o falante é obrigado a produzir 

certas variações porque o sistema o força a isto. Não considera a heterogeneidade e as culturas 

dos falantes. A questão aponta que a variação é decorrente única e exclusivamente do sistema, 

ou seja, é o sistema que dirige a variação.

Assim, as questões não parecem atender ao que se explicita nas diretrizes para a for

mação em Letras, ou seja, “[...] criem oportunidade para o desenvolvimento de habilidades 

necessárias para se atingir a competência desejada no desempenho profissional [...]” (BRASIL, 

2001, p. 29) A prova avalia muito mais o exame da consistência teórica dos graduandos, como 

se a teoria por si só levasse ao sucesso no ensino. Reiterando a teoria da língua como sistema, 

quer linguístico, quer social.

Sendo assim, compreendo que as mudanças preconizadas na avaliação de cursos não 

mostram afinação com as vozes sociais dos documentos oficiais para a educação superior.

No que tange à historiografia linguística temos:

QUADRO 11 - HISTORIOGRAFIA LINGUÍSTICA 2005

QUESTÃO 8 L. Textual QUESTÃO 15 Análise Discurso
QUESTÃO 9 Morfossintaxe QUESTÃO 16 Semântica
QUESTÃO 10 L. Textual QUESTÃO 17 Aq. de linguagem
QUESTÃO 11 Fon. e fonologia QUESTÃO 18 Morfologia
QUESTÃO 12 Sociolinguística QUESTÃO 30 T. Educação
QUESTÃO 13 Semântica QUESTÃO 31 Leitura
QUESTÃO 14 L. Textual QUESTÃO 32 Met. de ensino

Fonte: A autora (2020)
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A historiografia linguística aponta os conteúdos básicos da disciplina de linguística, 

aparecendo nessa avaliação a teoria de aquisição de linguagem e de análise do discurso, con

forme pode ser visto no anexo sete. Além dessas, duas que trazem a teoria da educação acerca 

do contato linguístico e sobre metodologia de ensino.

Com relação a essa teorização, as questões exigem conhecimento de conceitos e porme

norizações da teoria, poucas são as que de fato conduzem a uma reflexão visando a utilização 

delas em sala de aula. As questões 30 a 32 são as que levam a refletir sobre a prática docente, 

mas voltada para a leitura.

É claro que, segundo o SINAES, propõe a avaliação de habilidades acadêmicas para 

domínio da área, todavia poderia ser melhor explorado na avaliação, já que em sala de aula não 

há a segmentação das teorias estudadas na graduação, mas elas se mesclam e interagem de 

forma globalizada e não isolada em uma ou outra aula de acordo com o conteúdo.

Cabe lembrar que como se trata de uma avaliação que é aplicada a alunos ingressantes 

e formandos, ainda que com peso diferentes, os alunos ingressantes podem obter menor pontu

ação, não sendo possível que demonstrem o conhecimento de cada um efetivamente, devido à 

especificidade de cada teoria e conceituação desta.

Como é inviável trazer todas as questões da prova para análise, já que tornaria o texto 

extenso e, por vezes, repetitivo, as questões selecionadas apontam para uma ideologia linguís

tica que as regras do sistema produzem a variação. Nesse sistema, o sujeito é retirado de cena, 

tendo em vista que ele é somente o usuário da língua, cujo funcionamento não depende dele. 

Assim, a língua já está dada e não cabe a ele alterá-la ou criticá-la, basta aceitar as relações 

criadas e mantidas entre os signos linguísticos que a constituem.

Na avaliação de 2008, há a seguinte divisão: oito questões de múltipla escolha geral, 

duas questões discursivas gerais. Na prova específica contam 27 questões de múltipla escolha 

e duas questões discursivas divididas entre A e B. Dessas, não se faz separação para o bachare

lado, língua estrangeira e língua portuguesa. Com exceção da questão discursiva de número 

quarenta, a parte A somente o bacharelado responde, mas há apenas essa menção em relação à 

formação específica.

Das 29 questões específicas, 12 se referem à literatura e 17 à linguística. As questões 

discursivas destacam as relações entre a oralidade e a escrita e exige que o “O texto deve ser 

redigido na modalidade padrão da língua portuguesa”. De certa forma, há uma dissonância entre 

os enunciados, tendo em vista que a “norma padrão” é “construto sócio-histórico que serve de 

referência para estimular um processo de uniformização” (FARACO, 2008, p. 73). Portanto, 

uma questão que reifica a ideologia da língua padronizada e correta. Certamente que a norma
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culta deve ser discutida e ensinada na escola e na universidade, mas por se tratar de uma avali

ação para licenciandos que vão atuar em sala de aula, essas nomenclaturas precisam estar ali

nhadas com as teorias da sociolinguística a fim de dialogar com a concepção de língua que os 

documentos preconizam e que regem tanto a educação superior quanto o ensino básico. O pa

drão e o culto são discussões empreendidas na formação com vista a combater o preconceito 

linguístico e a exclusão de tantos estudantes que circulam em comunidades com variedades 

menos privilegiadas.

FIGURA 28 - QUESTÕES OBJETIVAS 2008

Q U E S T Ã O  21

Antes de compreender o que significam as inovações tecnológicas, temos de refletir sobre o que são velhas e 
novas tecnologias. O atributo do velho ou do novo não está no produto, no artefato em si mesmo, ou na cronologia das 
invenções, mas depende da significação do humano, do uso que fazemos dele.

Jukane Corrêa Novas tecndoçpas da n lo rm a çao e da com unicação; novas estratégias de ensino/aprendzagem  Irr. Carla Viana 
Coscarelli(Org) Novas tecno iogas, novos textos, novas formas da pensar Belo Horizonte Autêntica, 2003, p 44 (com adaptações)

Relacionando as idéias do fragmento de texto acima à formação e à ação do professor em sala de aula, condui-se que

O a chegada das inovações tecnológicas à escola torna obsoletos os saberes acumulados pelo professor.
© as inovações tecnológicas no campo do ensino-aprendizagem não garantem inovações pedagógicas.
© a inclusão digital é assegurada quando as escolas são equipadas com computadores e acesso à Internet.
© os novos modos de ler e escrever no computador devem ser transpostos para a modalidade escrita da lingua no 

espaço escolar.
© o acervo impresso das bibliotecas escolares deve ser substituído por acervos digitais, de maior drculação e 

funcionalidade
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QUESTÃO 24
Se todo ser humano, ao praticar alguma ação, 

pensa sobre ela, que dizer dos professores que, 
comprometidos com o sucesso de todos os alunos e 
alunas, procuram soluções e assumem uma postura 
investigativa? Praticar o ensino-pesquisa-que-procura 
significa superar tanto o ensino feito sem pesquisa quanto 
uma pesquisa feita sem ensino

Mana Teresa Esteban e  Edwtges Zaocur ( Orgs ) Professora-pesquisadora : 
um a prá tica  em consto içA o Rio de Janero  DPüA 2002 (com adaptações)

Esse fragmento expressa uma reorientação na relação 
pesquisa-ensino que

O torna mais econômico o trabalho docente ao separar 
teoria e prática, pensar e fazer.

O prioriza, na atividade docente, o saber teórico 
decorrente da pesquisa sobre o saber prático.

© postulaque, na formação do professor, as disciplinas- 
do-saber devem preceder as disdplinas-do-fazer.

© permite tomar a prática como fonte de informação 
para a construção do conhecimento, e este como 
sistematizador da prática.

© sustenta a dicotomia entre o fazer e o pensar, a qual 
legitima a divisão do trabalho e os processos de 
hierarquização do saber

Q U E S T Ã O  31

Considerando as palavras linha e alinhar, que 
opção apresenta a correta segmentação 
morfológicada palavra “alinhadas", no fragmento de 
O Cortiço, de Aluisio Azevedo?

O a-li-nha-da-s 

© a-linh-a-d-a-s 

© alinh-a-d-as 

© ali-nhad-a-s 

© a-lin-nha-das

Q U ES TÃ O  28

A flo r da paixão

Os índios a chamavam 
de mara kuya: alimento da cuia. 
C ontém  pass iflo rina , um 
calmante; pectina, um protetor 
do coração , in im igo  do 
diabetes Rica em vitaminas A, 
B e C; cálcio, fósforo, ferro. A 
fruta é gostosa de tudo quanto 
é jeito. E que beleza de flori

M ykon  Severiano A lm an aq ue  d e  C u ltu ra
P o p iJ a r  ano 10.sef>200e, n # 11 3(com adaptações)

Na construção da textualidade, assinale a função do 
conectivo “E”, que inicia a última frase do texto.

O Introduzir a justificativa para o nome da flor.
© Exercer função semelhante à de uma preposição 
0  Substituir sinal de pontuação na estrutura sintática.
© Acrescentar o substantivo “je ito” ao substantivo 

“beleza".
© Adicionar argumentos a favor de uma mesma 

conclusão.

Fonte: caderno Enade (2008)

A adaptação da questão 21 acima, sem o contexto, compromete as valorações original

mente contidas no texto e com o fragmento dificilmente são recuperadas as explanações acerca 

do novo e do velho sobre as inovações tecnológicas. O enunciado requer que o interlocutor 

estabeleça uma cadeia enunciativa entre a formação e a prática em sala de aula sem um contexto 

temporal e social, apenas se baseando na materialidade linguística imediata.

A questão 24 apresenta novo fragmento. Assim, ao considerarmos que não lemos os 

textos isoladamente, mas os colocamos em relação/diálogo nas nossas leituras, entendemos que
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o graduando relaciona esse excerto ao conjunto de textos que deve ter lido sobre professor- 

pesquisador na sua graduação. Mesmo ensino e pesquisa fazendo parte do tripé da universidade, 

no entanto, nem todos os graduandos conseguem participar de atividades de pesquisa; mas cer

tamente a discussão sobre a necessidade constante de o docente refletir sobre a própria prática, 

constituindo-se como pesquisador desta, é uma constante nas disciplinas pedagógicas, como 

também na Linguística Aplicada.

Na questão 31, o texto é usado como pretexto para solicitar ao graduando uma análise 

morfológica de um vocábulo. Esse modelo de questão pressupõe uma concepção de linguagem 

como comunicação, ou seja, um sistema organizado de signos que serve como comunicação 

entre os indivíduos e vê a língua como código. A questão 28 parece apontar para uma análise 

semântico-argumentativa do conectivo que se insere tanto nos estudos da Linguística Textual 

quanto nos estudos de semântica. Em ambas as questões, exclui-se a questão social dos textos 

e privilegia-se um recorte dos fenômenos linguísticos eliminando as ligações ideológicas dos 

fatos sociais da língua nos enunciados das questões.

A seguir destaco as questões discursivas.

FIGURA 29 - QUESTÕES DISCURSIVAS 2008

Q U E S T Ã O  38 -  D IS C U R S IV A

No fragm ento de O  P a g a d o r  d e  P r o m e s s a s , D ias Gom es registra, na escrita, d iferentes m arcas lingüísticas  

que caracterizam  os personagens quanto ao uso da linguagem . Analise essas m arcas de variação lingüística, de 

natureza sociocultural, regional e estilística, exem plificando com  elem entos do texto, de acordo com  as orientações  

a seguir.

A Relacione a fala de Galego com a dos demais personagens

QUESTÃO 40-|D ISC U R S IVA

Entre o su rg im ento  da linguagem  hum ana e o da escrita , 
sucederam -se 1 .400 gerações. No in te rva lo  de vida  de um a geração, 
cerca de v in te  anos, novos paradigm as tecno lóg icos são inventados e 
re inventados.

Veja Especial Tecnologia, set..QQQ8, p. £2-3 {tem adaptações).

Com base no fragmento de texto acima e no infográfico ao lado, desenvolva um 
dos tópicos a seguir, de acordo com a habilitação do seu curso.

B LICENCIATURA
Vantagens e desvantagens das diferentes tecnologias que permeiam as relações entre oralidade e escrita, sob o ponto 
de vista da prática pedagógica, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

► o aumento da complexidade dos saberes envolvidos;
► as implicações para o ensino-aprendizagem de língua.

(valor: 10,0 pontos)

Fonte: Cademo Enade (2008)
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A primeira questão discursiva requer os conhecimentos da sociolinguística. O excerto 

de O Pagador de Promessas serve de material de análise para explicitar as variações linguísti

cas situando o personagem destacado na questão em relação ao demais. O que se espera é uma 

análise que contrapõe ou compara as variedades, como se comparasse os sistemas que compõem 

a língua portuguesa.

A segunda questão aborda novamente as inovações tecnológicas e sua relação com a 

escrita. Entretanto, o enunciado solicita uma divisão entre vantagem e desvantagem das dife

rentes tecnologias em relação à oralidade e a escrita. De acordo com essa escolha lexical pola

rizada, subjaz que oralidade e escrita são duas modalidades diferentes e não um continuum, 

como Marcuschi (2001) já  discutiu.

Ao considerar a pluralidade de usos da língua em diferentes linguagens, como se lê nos 

diretrizes para os cursos de Letras, compreende-se a linguagem discursiva e a língua construída 

nas práticas situadas considerando os enunciadores, a situação, o contexto, etc. Dessa forma, 

utilizar termos opostos remete a ideologias linguísticas que circulam em muitos discursos de 

senso comum, ou seja, de que a escrita precisa seguir a norma, mas na oralidade pode usar de 

qualquer forma. Crenças em torno de duas modalidades de língua que devem ser discutidas na 

formação docente.

Abaixo, o quadro apresenta a historiografia da prova de 2008, que parece manter as 

teorias elencadas em anos anteriores.

QUADRO 12 - HISTORIOGRAFIA LINGUÍSTICA 2008

QUESTÃO 11 Aq. Linguagem QUESTÃO 20 Gêneros
QUESTÃO 12 Semântica QUESTÃO 21 Comp. textual
QUESTÃO 13 Leitura QUESTÃO 22 Sociolinguística
QUESTÃO 15 Análise do discurso QUESTÃO 23 Sociolinguística
QUESTÃO 16 F onéti ca/fonologi a QUESTÃO 24 Comp. textual
QUESTÃO 17 Lin. Textual QUESTÃO 25 Psicolinguística
QUESTÃO 19 Intr. Linguística QUESTÃO 28 Ling. Textual e sem.
QUESTÃO 33 Mudança Linguística QUESTÃO 40 B Tecn. e linguagem
QUESTÃO 36 Ling. oral e escrita
QUESTÃO 38 Variação Linguística

Fonte: A autora (2020)

Ao considerar as inúmeras vozes sociais que elaboraram a prova, compreendo que essas 

vozes se posicionam nos discursos teóricos a partir dos seus entendimentos e lugares de fala. 

As teorias elencadas formam questões que não dialogam entre si, aparecem fechadas para cada
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texto, ou seja, excertos de textos como pretexto, já que não está em foco a interação mediada 

pelo texto escrito selecionado para compor a questão.

Além da teoria linguística na análise da língua portuguesa, aparecem também questões 

poderiam se configurar como metodologia de ensino, o que é relevante em se tratando de for

mação de professores, mas que são, de fato, questões de compreensão textual, uma vez que se 

avalia a leitura do comando em relação às opções de conteúdo de cada alternativa. Desta forma, 

mesmo o ingressante com 7% a 22% da carga do curso poderá responder com sucesso a algumas 

das questões. Por se tratar de uma avaliação na concepção formativa, como consta nos docu

mentos do SINAES (2004), a prova contribuiria para a formação docente do graduando desde 

o início da graduação. Outras questões se apresentam muito mais idealizadas para um gradu

ando no final da sua formação universitária, que tenha domínio de conceitos, saberes e teorias.

Essa perspectiva de avaliar os conhecimentos de quem ingressou no curso e quais co

nhecimentos foram adquiridos ao longo da formação parecem velar o resultado final. Se a ava

liação é a mesma para ingressantes e formados, com o nível teórico exigido na prova sempre 

haverá um aumento no percentual nessa escala. Dessa forma, há uma ideologia linguística que 

delineia um determinado resultado, porque os atores dessa avaliação são considerados iguais, 

quando na verdade existe sim uma diferença deles devido a inúmeros fatores: sociais, culturais, 

geográfico, econômico, dentre outros. A ideologia de língua como sistema permanece, junta

mente com a ideologia de que os sentidos estão na materialidade linguística e não na relação 

entre os interlocutores.

Na avaliação de 2011, a prova apresenta a seguinte estrutura: oito questões objetivas 

gerais, duas discursivas gerais. A seguir, apresenta mais duas subdivisões, isto é, questões es

pecíficas de um núcleo comum e questões específicas de acordo com a formação: bacharelado 

ou licenciatura. Não há questões para as duplas licenciaturas e nem somente para a formação 

em língua estrangeira -  utilizando a nomenclatura dos documentos. Constam 17 questões das 

objetivas específicas comum e três questões discursivas. Destas, treze se referem à linguística 

e língua portuguesa e sete à literatura. No núcleo específico licenciatura são dez questões obje

tivas.

Como fica claro, a avaliação apresenta mais divisões, considera a formação do bacha

relado e da licenciatura separando suas especificidades, diferenciando-se da última edição em 

2008. Essas mudanças podem ser resultado das discussões do Inep, professores e representantes 

políticos, assim como ser resultado da seção “percepções sobre a prova”, disponibilizado no 

final do caderno de provas. Como essas mudanças fogem ao escopo da discussão proposta na 

tese, podem apontar para pesquisas futuras sobre o assunto.



213

Como exposto anteriormente, em edições passadas das avaliações, as questões teóricas 

mantêm o mesmo padrão. Texto-base, muitas vezes um fragmento, e questões acerca da teoria. 

Desse modo, espera-se que o estudante chegue a um resultado que está enunciado na questão. 

As concepções de linguagem tangenciam entre “comunicação” e “discurso”, quando não reto

mam a concepção como expressão do pensamento. Frequentemente a resposta está dada se sou

ber o conceito ou a regra avaliada ou mobilizada; outras vezes, basta um exercício de compre

ensão textual. Alguns são enunciados que apresentam uma situação para refletir sobre o pro

blema, por exemplo, dar a proposição e o problema e a partir disso refletir sobre a situação 

dada.

Para essa avaliação, destaco abaixo as questões referentes às objetivas específicas da 

licenciatura e as discursivas. Isso porque além das concepções de linguagem que podem ser 

depreendidas das questões, nesta tese também analiso que professor é idealizado pelo ENADE.

FIGURA 30 - QUESTÕES OBJETIVAS ESPECÍFICAS - 2011

QUESTÃO 26

Na Sociologia da Educação, o currículo é considerado 

um mecanismo por meio do qual a escola define o 

plano educativo para a consecução do projeto global 

de educação de uma sociedade, realizando, assim, sua 

função social. Considerando o currículo na perspectiva 

crítica da Educação, avalie as afirmações a seguir.

I. O currículo é um fenômeno escolar que se 

desdobra em uma prática pedagógica expressa 

por determinações do contexto da escola.

II. O currículo reflete uma proposta educacional que 

inclui o estabelecimento da relação entre o ensino 

e a pesquisa, na perspectiva do desenvolvimento 

profissional docente.

III. O currículo é uma realidade objetiva que inviabiliza 

intervenções, uma vez que o conteúdo é condição 

lógica do ensino.

IV. O currículo é a expressão da harmonia de valores 

dominantes inerentes ao processo educativo.

É  correto apenas o que se afirma em 

O L 
0 II.
0  I e III.

0  II e IV.

0  IIII e IV.

Q U E ST Ã O  27

O fazer docente pressupõe a realização de um 
conjunto de operações didáticas coordenadas entre si. São 
o planejamento, a direção do ensino e da aprendizagem e 
a avaliação, cada uma delas desdobradas em tarefas ou 
funções didáticas, mas que convergem para a realização 
do ensino propriamente dito.

U B A N E O .  J. C. D lda tlca . Sâo Paulo: Ccr.ez. 2004. p. 72.
Considerando que, para desenvolver cada operação 
didática inerente ao ato de planejar, executar e avaliar, 
o professor precisa dominar certos conhecimentos 
didáticos, avalie as afirmações abaixo no que se refere a 
conhecimentos e domínios esperados do professor.

I. Conhecimento dos conteúdos da disciplina que 
leciona, bem como capacidade de abordá-los de 
modo contextualizado.

II. Domínio das técnicas de elaboração de provas 
objetivas, que configuram como instrumentos 
quantitativos precisos e fidedignos.

III. Domínio de diferentes métodos e procedimentos 
de ensino e capacidade de escolhê-los conforme 
a natureza dos temas a serem tratados e as 
características dos estudantes.

IV. Domínio do conteúdo do livro didático adotado, 
que deve conter todos os conteúdos a serem 
trabalhados durante o ano letivo.

é correto apenas o que se afirma em

le II.
I e III.
II e III.
II e IV.

III e IV.
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OUIMO Töda a Mafalda Trad An WM sxahei M  da sava »tai SÄo Paiao Martin« FOnte«. 19(13. p 7t
M uitas vezes, os próprios educadores, por incrível que pareça, tam bém  vítim as de um a form ação a lienante, não 

sabem  o  porquê daquilo  que dão, não sabem o significado daquilo  que ensinam  e, quando in terrogados, dão respostas 
evasivas: ‘ é pré-requisito para as séries seguin tes’ , ’ cai no vestibular’ , 'ho je  você não entende, m as daqui a dez anos 
va i entender*. M uitos a lunos acabam  acreditando que aquilo que se aprende na escola não é para entender mesmo, 
que só entenderão quando forem  adultos, ou seja, acabam  se conform ando com o ensino desprovido de sentido.

VASCONCELLOS. C. S Consiruçao do conhecimento em sala de au la 13 eo S3o Paulo: Ubertad. 2002. p. 27 8.

Correlacionando a tirinha de M afalda e  o  texto  de Vasconcellos, avalie  as a firm ações a seguir.

I. O processo de conhecim ento deve ser contem plar a  reflexão e ser encam inhado a partir da perspectiva de uma 
prática social.

II S aber qua l conhecim ento deve ser ensinado nas escolas continua sendo uma questão nuclear para o  processo 
pedagógico.

III. O processo de conhecim ento deve possib ilita r compreender, usufru ir e transfo rm ar a realidade.
IV. A  escola deve ensinar os conteúdos previstos na m atriz curricular, m esm o que sejam desprovidos de s ignificado 

e sentido para determ inados pro fessores e alunos.
É correto apenas o que se a firm a em

O  I e  III. O  I e  IV. 9  II e  IV. 0  l . l l e  III. O  II, III e  IV.

Fonte: Cadernos Enade (2011)

As questões 26 e 27 abordam as temáticas da educação, o currículo e didática. Embora 

na formação em Letras exista algumas disciplinas referentes à educação, a discussão se relaci

ona aos documentos oficiais, o ensino de língua portuguesa, metodologias de ensino. Entre

tanto, as questões contemplam a área de pedagogia que Letras, já que os enunciados respondem 

a uma concepção de currículo e didática. Nesse sentido, a prova abrange a licenciatura em sen

tido amplo, que o profissional de Letras especificamente. A carga horária para as disciplinas da 

educação nos cursos de Letras é direcionada à formação específica.

Convém trazer à baila que as diretrizes de Letras destacam que é necessário ter “domínio 

dos métodos e técnicas pedagógicas que permitam a transposição dos conhecimentos para os 

diferentes níveis de ensino” (BRASIL, 2001, p. 30). E, Geraldi (1997, p. 40) enfatiza que:

[...] os conteúdos ensinados, o enfoque que se dá a eles, as estratégias de trabalho com 
os alunos, a bibliografia utilizada, o sistema de avaliação, o relacionamento com os 
alunos, tudo corresponderá, nas nossas atividades concretas de sala de aula, ao cami
nho por que optamos. Em geral, quando se fala em ensino, uma questão prévia -  para 
que ensinamos o que ensinamos?, e sua correlata: para que as crianças aprendem o 
que aprendem? -  é esquecida em benefício de discussões sobre o como ensinar, o 
quando ensinar, o que ensinar.

Ou seja, a formação docente nem sempre se voltou para o fundamento político-educa- 

cional presente em todo planeamento de ensino e em toda metodologia. Tanto que, como iniciei 

o capítulo dois, nem sempre o professor e, nós, professores compreendemos que “toda e qual

quer metodologia de ensino articula uma opção política -  que envolve uma teoria de compre

ensão e interpretação da realidade. (GERALDI, 1997, p. 40)
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Na maioria das vezes, como destaca Lo Bianco (2010), os professores e o ensino são 

tidos como meros implementadores de planos e políticas desenhados por outros, muito ou quase 

nada como atores que fazem parte dessa agência. Portanto, estabelece-se uma convergência de 

que habilidades e competências são universais e podem ser transferidas dentro das salas de aula.

A questão 30 apresenta um texto de Vasconcelos refletindo sobre os saberes necessários 

à formação docente. Na questão o aluno precisa compreender que os saberes teóricos precisam 

estar aliados à prática social, construir sentidos para o aluno. Caso contrário, fica num nível 

alienante de ensino o que desmotiva os alunos, conforme é expresso na tirinha de Mafalda. Em 

certa medida, a questão dialoga com o que as Diretrizes para formação de Professores do Ensino 

Básico (2001b), que esclarece a necessidade de o licenciando saber aliar os conhecimentos teó

ricos adquiridos na formação a sua prática em sala de aula.

Ao observar a tira, o enunciado usado pela professora discute uma questão de morfolo

gia, no uso dos pronomes, correlacionados às pessoas do discurso. No entanto, não faz sentido 

para os alunos quando a personagem pede que se ensine algo que seja relevante para eles. A 

crítica em relação ao ensino da língua por meio da gramática normativa é tônica de uma dis

cussão histórica, construída socialmente e que entende a língua como um sistema. Embora os 

documentos preconizem a prática social, como diz Faraco (2008) nem sempre o que está nos 

documentos se efetiva na escola.

Em relação à discursiva, a prova apresenta a seguinte questão:

FIGURA 31 - QUESTÃO DISCURSIVA - 2011

QUESTÃO DISCURSIVA 5

Segundo Grice, são quatro as máximas conversacionais que regem o 

comportamento comunicativo dos falantes em uma interação verbal: a máxima 

da qualidade, a máxima da quantidade, a máxima da relevância e a máxima 

do modo. Essas máximas podem ser explicadas, em poucas palavras, da 

seguinte forma:

Máxima de qualidade: a contribuição conversacional do falante deve ser a 

mais verdadeira possível.

Máxima de quantidade: a contribuição conversacional do falante deve ser 

tão informativa quanto necessária.

Máxima de relevância: a contribuição conversacional do falante deve 

ser pertinente em relação ao objeto da conversa.

Máxima de modo: a contribuição conversacional do falante deve ser 

ordenada, clara e breve.

Maumas conversacionais. m inropedia [Em Rn na] Porto: Porto Entora. 2003-2011.
Dt&pontvei em «wvrwinropedia pt» Aceeso em: 31 ago 20ii(oom aoaptaçfles)

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca de duas das 

quatro máximas conversacionais de Grice. Em seu texto, apresente exemplos em que:

a) as máximas sejam atendidas; (valor 5,0 pontos)

b) as máximas sejam violadas, (valor: 5,0 pontos)

Fonte: cadernos Enade (2011)
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A discursiva traz a teoria pragmática sobre as máximas de Grice. Interessante notar que 

o texto é apenas motivador para a questão e foi retirado de um site com adaptações. O enunciado 

requer um diálogo com a teoria e para isso o estudante precisa retomar a cadeia enunciativa 

para exemplificar conforme lhe é solicitado.

Para dissertar a respeito das máximas selecionadas pelo avaliador, é preciso dialogar 

com informações pontuais, lembrando que a pragmática, como prática social concreta, analisa 

a significação linguística de acordo com a interação existente entre o locutor e o interlocutor, o 

contexto da fala, os elementos socioculturais em uso e dos objetivos, efeitos e consequências 

desse uso.

Assim, tendo o texto apenas como motivador, exige-se mais que habilidade e compe

tência e sim domínio dessa teoria para contemplar a questão. A elaboração da questão define 

um texto dissertativo sobre duas das quatro máximas e exige exemplos. Dissertar sobre algum 

tema exige subsídios para a produção, caso contrário retoma-se a concepção de linguagem como 

instrumento de comunicação em que o texto será apenas um produto de codificação.

Aos poucos, as teorias começam a mudar, como se observa no quadro abaixo:

QUADRO 13 - HISTORIOGRAFIA 2011

QUESTÃO 9 Morfologia QUESTÃO 20 Sintaxe
QUESTÃO 10 Prosódia QUESTÃO 21 LA -Gênero
QUESTÃO 11 Morfologia QUESTÃO 24 LA -Gênero
QUESTÃO 12 Sociolinguística QUESTÃO 25 LA -Leitura
QUESTÃO 15 Linguística textual QUESTÃO 05 (disc) Pragmática
QUESTÃO 18 LA - Leitura QUESTÃO 9
QUESTÃO 26 Currículo QUESTÃO 31 Literatura
QUESTÃO 27 Didática QUESTÃO 32 TICs
QUESTÃO 28 EJA QUESTÃO 33 E. de L. Portuguesa
QUESTÃO 29 Pedagogia de projeto QUESTÃO 34 E. de L. Portuguesa
QUESTÃO 30 Prática docente QUESTÃO 35 Metod. de Ensino

Fonte: A autora (2020)

Como pode ser visto no quadro acima, as teorias linguísticas são reduzidas em relação 

às edições anteriores da avaliação. No entanto, observa-se questões da Linguística Aplicada - 

LA como gêneros, as questões de Leitura e TICs. Ao considerar que a LA discute questões de 

ensino de línguas dentro de contextos situados, considerando os atores sociais (MOITA LO

PES, FABRICIO, 2019), há um avanço da avaliação em relação à formação docente.

Porém, as questões são elaboradas com vista a assinalar a questão correta, que contradiz 

com a teorização da LA (MOITA LOPES, 2013; CAVALCANTI, 2013), que questiona as prá

ticas de linguagem e considera as situações de us. Por exemplo, a questão 21 traz um excerto
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de Bunzen (2006) sobre produção de texto. O enunciado solicita que ao considerar o texto do 

pesquisador e a produção de texto em ambiente escolar se assinale a opção correta sobre o que 

é produzir texto na escola, já que a concepção de linguagem sistêmica é questionada em detri

mento de uma concepção discursiva-enunciativa. A qual considera o lugar de dizer do aluno, 

do professor, releva o contexto escolar, a heterogeneidade, o nível dos alunos, dificuldades, 

entre tantos outros.

Além disso, ainda que apresente questões sobre ensino, na tentativa de refletir sobre a 

prática docente, trazendo questões da educação e documentos oficiais, a prova exclui as cultu- 

ralidades, o multilinguismo, não há menção às línguas indígenas, nem as de migração. Há, as

sim, uma política linguística de minimização das pluralidades e uma homogeneização linguís

tica que historicamente se perpetua.

Em 2014, o Enade avaliou a Licenciatura em língua portuguesa, língua portuguesa e 

inglês e língua portuguesa e espanhol. Desde a primeira edição da avaliação Nacional da Edu

cação Superior, esta é a primeira vez que as duplas licenciaturas são consideradas. Até então, 

houve a separação para o bacharelado, a partir de 2005 com a reformulação por meio do SI- 

NAES, e a licenciatura contemplando apenas a literatura, linguística e a língua portuguesa.

Ao analisar os cadernos de provas, as questões de formação geral, tanto objetivas quanto 

discursivas, são iguais nos três cadernos. As questões objetivas específicas de literatura, lin

guística e língua portuguesa também são iguais. A diferença está nas discursivas específicas 

que trazem perguntas de língua estrangeira, seja o inglês ou o espanhol, e suas respectivas lite

raturas. Diante disso, atenho-me à prova da licenciatura em língua portuguesa apenas, uma vez 

que nos três cadernos as objetivas são iguais. Além disso, optei por não analisar as questões de 

literaturas e línguas em razão de suas especificidades e porque tornaria esta tese extensa e ampla 

demais.

No que se refere à estrutura da prova, ela está dividida em duas questões discursivas 

gerais, oito objetiva gerais, três discursivas específicas e 27 questões objetivas específicas. Des

tas, dezenove são de linguística, língua portuguesa e ensino e oito são de literatura. Em relação 

às objetivas, temos:
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FIGURA 32 - QUESTÕES OBJETIVAS - 2014

QUESTÃO 10 ............ .............................................

Considerando a linguagem utilizada no texto Restos, 
avalie as asserções a seguir e a relação proposta 
entre elas.

I. A utilização do pronome oblíquo átono 
antes do verbo (próclise) no trecho "Me deu 
até tontura" é característica do português 
brasileiro, mas não abonada, para a língua 
escrita, pela gramática normativa.

PORQUE
II. As regras normatizadas de colocação 

pronominal não correspondem às tendências 
fonológicas do português brasileiro.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

O  As asserções I e II são proposições verdadeiras, e 
a II é uma Justificativa correta da I.

O  As asserções I e II são proposições verdadeiras, 
mas a II não é uma justificativa correta da I.
A asserçao I é uma proposição verdadeira, e a II é 
uma proposição falsa.

O  A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 
proposição verdadeira.

®  As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 19 ............... .......................................................

Os casos de interpretação ambígua em textos 
jornalísticos ocorrem muitas vezes porque o leitor só 
lê a manchete, não o texto total.

Considerando o exposto, avalie as manchetes 
transcritas a seguir.

I. Jovem tenta assaltar PM com arma de 
brinquedo e é baleado na zona sul de SP. 
(http://noticias.r7.com)

II. A ONU está à procura de um técnico para 
ocupar o cargo de diretor daquele centro de 
estudos sobre a pobreza que vai instalar no 
Rio. (http://pagina20.uol.com.br)

III. Macarrão levou Eliza Samudio para ser morta 
por amar Bruno, diz advogado do goleiro. 
(http://noticias.uol.com.br)

IV. Governo inclui vacina contra hepatite  
A no calendário de vacinação do SUS. 
(http://gl.globo.com)

É correto afirmar que há ambiguidade apenas em

O
o
©
©
©

e IV. 
le III.
Il e IV.
, I le  III. 
, Il e IV.

QUESTA0 26 ................................................. ..

Em relação ao uso das Tecnologias da Informação e 
da Comunicação (TfC) na leitura e na escrita, assinale 

a opção correta.

O  Os leitores da atualidade descartaram os 

materiais Impressos em prol das facilidades 

dos repositórios digitais, como os tab lets, que 
dinamizam os processos da leitura e da escrita. 

O  A leitura e a escrita tornaram-se mais 
acessíveis devido às tecnologias digitais, as 

quais provocaram distanciamento de textos 

impressos e instauraram o "Internetês" como 

linguagem oficial.

@  A diminuição das distâncias espadais e 

temporais Intensificou e diversificou os modos 

de comunicação e Informação, flexibilizando a 

formação de leitores de modo mais abrangente 

e superficial.

©  Os avanços tecnológicos promoveram mudanças 

significativas nos modos de ler e escrever, 
favorecendo, principalmente no ato da leitura, a 

capacidade de unir diferentes linguagens para a 

construção da significação.

O  As mudanças proporcionadas pela tecnologia nas 

maneiras de ler, de produzir e de fazer circular 
textos nas sociedades desconsideram não só 

outras formas de ler e escrever, mas também 

outros suportes de circulação.

QUESTÃO 18 ............... ........................ ..

Estudos linguisticos têm mostrado que o português 
brasileiro apresenta particularidades que o distingue 
do português europeu, tais como:

1. Uso de relativas com pronome lembrete/resumltivo 

Maria é uma pessoa que eu gosto muito dela.

2. Uso do pronome reto na posição de objeto

Gosto multo da Maria, mas eu não vejo ela há muitos 
anos.

3. Topicallzação com pronome lembrete

A Maria, eu não vejo ela há muitos anos.

Com relação ao tema, avalie as seguintes explicações 
sódo-históricas para esse distanciamento.

I. O multfllngulsmo do período cobnlal brasileiro, 
envolvendo as línguas portuguesa, africanas e 
Indígenas.

II. A vinda da famflia real para o Brasil e sua 
instalação no Rio de Janeira, relusltanizando 
a colónia.

III. O tráfico constante de africanos para trabalhar 
como mão de obra escrava e a aquisição 
do português como L2 a partir de diversos 
modelos.

É correto o que se afirma em 

©  I, apenas.
©  II, apenas.
@ le  III, apenas.
®  II e III , a penas.
©  I, II e III.

Fonte: cadernos Enade (2014)

http://noticias.r7.com
http://pagina20.uol.com.br
http://noticias.uol.com.br
http://gl.globo.com
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As questões 10 e 18 são elaboradas de modo a levar o estudante a refletir sobre a questão 

e estabelecer o elo dialógico das teorias que as sustentam, ambas da sociolinguística Os enun

ciados trazem a gramática normativa, como explicitados nas questões, e a coloca em relação os 

estudos linguísticos e a gramática normativa, que é bastante comum em alguns trabalhos de 

sociolinguística educacional.

A questão 19 é de sintaxe na interface sintaxe-semântica. Nela, o que está sendo avali

ado é se o graduando reconhece a ambiguidade na linguagem. Os sentidos possíveis estariam 

dados na materialidade linguística pela construção sintática. Para retirar a ambiguidade, o gra

duando precisaria reescrever as frases com outra organização sintática.

A questão de número 26 não apresenta muitos subsídios para o estudante refletir sobre 

o que se pede. A falta deles não considera o projeto de dizer do outro, o que retorna à concepção 

de linguagem como instrumento de comunicação (GERALDI, 1997), o texto é visto como ob

jeto de codificação do emissor para ser decodificado pelo leitor. Além disso, as questões enun

ciam a resposta correta, apontando que as demais estão errados, reiterando a visão dicotômica 

a respeito da língua.

Nas demais questões do caderno de prova, há questões sobre o currículo, o Plano Polí

tico Pedagógico, gestão democrática, educação inclusiva e o PNE (2014). Como exposto na 

análise anterior, são questões político educacionais da área da educação que devido ao tempo 

de graduação e da carga horária dessas disciplinas no curso de Letras, nem sempre são discuti

das na complexidade. Como Geraldi (1997) destaca, muitas vezes há opção de discutir o que e 

como ensinar em detrimento de estudar e refletir sobre os documentos escolares.

Ademais, a mesma estrutura de pergunta e resposta e poucas questões que exigem re

flexão como as de asserção/proposição. É compreensível que avaliação em larga escala exigem 

uma demanda de trabalho sobrecomum. No entanto, para dialogar com a proposta do SINAES 

(2004), as questões devem contemplar os documentos e as diretrizes da formação, porque um 

dos princípios do SINAES (2004) em relação ao Enade é não fragmentar a avaliação, respeitar 

a identidade institucional e a diversidades do sistema. Do modo como se apresenta, concordo 

com Dias Sobrinho (2010), a avaliação é homogeneizante e pouco, ou quase nada, atende as 

diversidades do sistema, tampouco cultural, multilíngue, social, etc.

Reitera-se na avaliação de 2014 as ideologias linguísticas de que é na materialidade 

linguística que se encontram os sentidos do texto, reafirmando a concepção de língua como 

sistema. Apresenta o texto como uma entidade autônoma, capaz de carregar em si todos os 

sentidos. As questões avaliam a capacidade de o aluno localizar os argumentos presentes nos 

excertos, evidenciando que os sentidos estão prontos no texto.
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Abaixo, analiso as questões discursivas:

FIGURA 33 - QUESTÕES DISCURSIVAS - 2014
Texto 1

No estudo das línguas indígenas, podemos destacar dois aspectos principais» um dos quais é o estudo 

sincrônico das línguas como s3o faladas atualmente. Esse estudo,de natureza preponderantemente descritiva, 

constitui no Brasil uma tarefa não somente enorme, mas também urgente. As línguas indígenas brasileiras 

estão desaparecendo em ritmo acelerado. As populações indígenas estão se extinguindo: ou desaparecem 

biologicamente —  os indivíduos se exterminam por fatores de várias naturezas — ou desaparecem como 

comunidades distintas da grande comunidade brasileira de cultura e língua basicamente europeias. Já 

desapareceram no Brasil muitas línguas, agora totalmente irrecuperáveis para a ciência. É possível que, 

daqui a 20 anos, já não se possa mais investigar sequer a metade das línguas presentemente faladas por 

índios no interior do país. A investigação dessas línguas é uma das tarefas primeiras para quem quer dedicar- 

se à linguística desinteressada no Brasil. Por serem as línguas ainda relativamente numerosas, requer essa 

tarefa esforço muito grande e de muita gente; por estarem desaparecendo rapidamente, o esforço tem que 

ser redobrado, para que se alcancem todas as línguas ainda em tempo e não se deixe que nenhuma passe a 

constituir nova "página em branco" na história dos povos indígenas do Brasil.

ROORIGUES, A. O. Tarefa» da Unfufctfca n o B r ts l Disponivei em: Aeessoem: 28 jul 2014 («Jaulado<

Texto 2

Na líqgua Guató, a vogal prefixai de tom baixo sofre elisão diante de tema iniciado por vogal: /ma-ót+/ [mót+] 

'piranha'. Se a vogal prefixai, porém, tiver tom alto, ela não ó afetada pelo processo de elisão /grá-óg^áyo/ 

[g"áóg"àyò] estou lavando.

Verifica-se essa regra mo rf of ono lógica na formação da palavra /morimãu/, proveniente do português 

[oli'mãw] o lim ão, a que acrescentou-se o prefixo determinativo /ma-/ + /orimãu/ -> /morimãu/. Como o 

Guató não tem consoantes laterai^ o f\J  do português foi substituído pelo /r/.

PALACIO. A. Guató: a Ürguj das indíps carneiros do rio Paraguai. Campinas: UN l CAM P. lS84(ada(ftadoi.

a) Considerando a relação entre os textos apresentados e tendo como referência o texto 2, explique, 

com base no exemplo citado, o que faz a lingua Guató adotara fisionomia morfológica e fonológica do 

português (valor: 5,0 pontos)

b) Com base na leitura do texto 1, explique por que as línguas indígenas brasileiras estão desaparecendo 
em ritmo acelerado, (valor: 5,0 pontos)

QUESTÃO DISCURSIVA 5 

Texto 1

Daponwel em: <http://2JypJytosspot.com>. Acesso em: 26 JuL 2014.

Texto 2

As tecnologias informáticas, consideradas novos sistemas para tratar e representar a informação, ancoradas 

nos sistemas convencionais, vão modificar o modo como as crianças estão habituadas a aprender e também  
amplificar o seu desenvolvimento cognitivo.

MIRANDA, G. lim ites e  possibiMedes das 71C na EduceçJo. StsJfo, Revista de O êndas da Educaçio a  3, 2007, p.41-50. 

Com base nesses textos, redija um tecto dissertativo abordando os seguintes aspectos:

a) necessidade de continua formação profissional do futuro professor de língua em um mundo cada vez 
mais tecnológico; (valor: 5,0 pontos)

b) efeitos da continua formação profissional do professor na prática escolar, (valor: 5,0 pontos)

Sem desconsiderar os estudos dos aspectos fonéticos e fonológicos das línguas, tendo 

em vista sua relevância para os estudos da morfologia, da sintaxe, gramática histórica, compa-

Fonte: Caderno de prova (2014)

http://2JypJytosspot.com
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rativas etc, a questão de línguas indígenas requer muita atenção. Entretanto, o texto base, reti

rado de um site e adaptado, enuncia uma discussão de políticas linguísticas para além das mu

danças da língua, embora pouco se encaminhe para esta discussão, que fica limitada ao desapa

recimento acelerado das línguas pelo “desaparecimento dos falantes”. Assim, por meio das lín

guas indígenas, a letra A da questão pede conteúdos de morfologia e fonologia. Na letra B, 

discute a extensão das línguas indígenas, mas muito pouco se discute as políticas linguísticas 

de monolinguismo e as questões de identidades linguísticas e educação multilíngue.

O tratamento que se dá ao texto é pretexto para discutir a teoria, novamente aparece a 

ideologia dos sentidos construídos na materialidade linguística e questões de língua como sis

tema. Além disso, as informações a respeito das línguas indígenas requerem mais que uma 

linguística formal, de acordo com o texto.

A descrição linguística é apenas o primeiro contato do linguista e este precisa de toda a 

contextualização cultural, histórica, social e a organização do povo. Ademais, somente uma 

perspectiva sobre o assunto, sem outras referências para estabelecer uma cadeia dialógica, como 

o estudante vai discorrer sobre o motivo pelo qual as línguas indígenas desaparecem rapida

mente. Há um problema histórico e complexo a ser considerado que pode ser estudado em pes

quisas relevantes e comprometidas sobre o tema.

O mito do monolinguismo promoveu o apagamento das línguas indígenas e de suas 

culturas, porque era preciso educar o bárbaro para servir à coroa. Os estudos de Maher (2018) 

e Cavalcanti (1999) explicitam as políticas de invisibilização dos povos minoritários indígenas. 

Conforme as autoras, das cerca de 1300 línguas faladas pelos diversos grupos por volta de 1500, 

apenas 170 sobreviveram. Muitas dessas línguas têm pouquíssimos falantes. Elas ressaltam que, 

por volta do ano de 1500, a população indígena era aproximadamente de 5 milhões de pessoas 

e as línguas faladas eram cerca de 1300, de acordo com vários registros. Esse cenário de línguas 

indígenas traz uma discussão muito mais complexa dos contextos socioculturais e sociohistóri- 

cos que apontam as desigualdades sociais e a estratificação inferiorizando o indígena, o negro, 

os imigrantes etc.

A escolha de um texto antigo, com termos que estão desatualizados (como índio e não 

indígena), evidencia a concepção de língua imutável. Por se tratar de uma avaliação de 2014, 

usar um texto defasado para explicar um tema complexo aponta que o objetivo da questão é 

responder o emissor porque o produto (texto) apresenta a resposta.

Para confirmar o exposto, a segunda discursiva mantém o mesmo padrão, os termos 

obsoletos e, sobretudo, considerar que devido ao avanço das tecnologias digitais o professor 

precisa de formação contínua. O profissional professor precisa continuamente de pesquisa e



222

estudos porque não apenas a tecnologia avança e muda, a sociedade evolui, o sujeito, a língua, 

a cultura, a história. O saber não é um fato estático e nunca será, é um processo contínuo em 

que o sujeito se constrói e reconstrói de acordo com a situação, o contexto. Essas escolhas 

demonstram que são vários os graus de consciência dos falantes sobre as ideologias linguísticas 

(KROSKRITY, 2000), além de revelar uma noção de língua como categorias estanques e fe

chadas, contrária aos hibridismos constantes e constituintes das línguas, especialmente na con- 

temporaneidade (MOITA LOPES, 2013).

O quadro historiográfico apresenta questões voltadas à teoria da educação, como se vê

abaixo:

QUADRO 14 - HISTORIOGRAFIA 2014

QUESTÃO 4 Sociolinguística QUESTÃO 25 Aq. de linguagem
QUESTÃO 9 Sociolinguística QUESTÃO 26 TICs
QUESTÃO 10 Concp. gramática QUESTÃO 27 Concp. língua
QUESTÃO 13 Semântica QUESTÃO 28 TICs
QUESTÃO 14 L. Textual QUESTÃO 30 Ensino de língua
QUESTÃO 18 Sociolinguística QUESTÃO 31 Gestão
QUESTÃO 19 Leitura QUESTÃO 32 PNE
QUESTÃO 20 Pronomes QUESTÃO 33 Currículo
QUESTÃO 21 l. Textual QUESTÃO 34 PPP
QUESTÃO 23 Aq. de linguagem QUESTÃO 35 Ed. inclusiva

Fonte: A Autora (2020)

As questões concernentes à língua portuguesa usam o texto como pretexto para tratar 

de teorias e resultados de análises linguísticas. O ensino sistemático da língua ainda é impera

tivo, sendo que os documentos oficiais para educação básica evidenciam que a escola precisa 

trabalhar as diferenças linguísticas e numa perspectiva mais discursiva.

Embora a avaliação traga algumas questões sobre ensino, não há diálogo com a teoria 

linguística, como por exemplo, a sociolinguística educacional. As questões requerem conheci

mentos sobre as teorias e temas, mas em uma concepção comunicativa de linguagem e raras ou 

nenhuma perspectiva discursiva.

Com as questões elencadas e os textos selecionados, é possível notar a necessidade de 

olhares plurais para a questão da língua, da cultura, da diversidade. A atualização dos textos é 

outro ponto relevante a ser atentado. É evidente que os textos mais antigos não podem ser ig

norados, no entanto há necessidade de trazer referências completas sobre eles para que o estu

dante possa estabelecer um diálogo com o contexto histórico e refletir sobre a questão. Caso 

contrário, há uma proposição rasa e equivocada sobre a teorização.
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No Enade de 2017, a distribuição da prova manteve a mesma de 2014. Ou seja, oito 

questões objetivas gerais, duas discursivas gerais, 26 objetivas específicas. Destas; 20 se refe

rem à linguística, língua portuguesa e ensino e oito à literatura. Por fim, três discursivas espe

cíficas, duas de Linguística e uma de literatura.

Além dessa mesma estrutura, há também os cadernos separados para dupla licenciatura 

de Português e inglês e licenciatura em Português e espanhol. Como na edição anterior da prova, 

as questões de formação geral, objetivas e discursivas, e formação específica objetiva, as ques

tões são as mesmas que o caderno de licenciatura em Português. Diferem apenas as questões 

discursivas que versam sobre língua estrangeira e suas literaturas. Abaixo, inicio com as ques

tões objetivas:
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FIGURA 34- QUESTÕES OBJETIVAS -  2017

A informação e os conteúdos transbordam na web e o prefixo hiper, também aí, é demandado. 
Nesse contexto de hiperinformação, as ações de seguir, curtir, taguear e comentar ganham destaque.

O ato de seguir alguém, alguma publicação ou instituição é, entre outras possibilidades, uma forma de 
filtrar algo de interesse no meio de um oceano de conteúdo.

Frente ao que se segue (ou ao que é de alguma forma publicado) na rede, é possível ter diferentes níveis 
de resposta: algumas acessíveis diretamente a quem publica o conteúdo -  curtir, comentar, redistribuir 
(sem comentar), redistribuir com comentário fundamentado (redistribuição crítica) etc.; outras não tão 
diretamente acessíveis -  publicações em outras redes ou espaços sem referências diretas às origens.

ROJO, R.. BARBOSA, J. P. Gêneros d o  discurso, m u ltile tra m e nto s e  h iper m odernidade. 
In . H iper m odernidade, m ultiletram entos e gêneros discursivos. São Paulo: Parábola, 201S (adaptado).

Considerando as informações apresentadas no texto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta 
entre elas.

I. Na web, os diferentes níveis de publicações/respostas acessíveis, direta ou indiretamente, a quem 
publica o conteúdo podem ser multimodais.

PORQUE

II. As publicações/respostas, além de poderem se basear em outros textos, podem ser acrescidas de 
diferentes tipos de linguagens, como imagens, vídeos e áudios.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

O  As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
O  As asserções le II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

0  A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

(D A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

0  As asserções I e II são proposições falsas.
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QUESTÃO 18 —

Variantes linguísticas são diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em um mesmo contexto e com o 
mesmo valor de verdade. A um conjunto de variantes dá-se o nome de variável linguística.

TARALLO, F. A Pesquisa Socioiingjstka. São Pau lo: Ática. 1986 (adaptado).

Assinale a opção que apresenta dois pares legítimos de variação linguistica.

O m[u)rcego - mjojrcego [pjata - (l)ata 
O  [bjote - Ipjote djijdal - d[e]dal 
O  f(i)liz-f(e|lizp[u)mada-p[o]mada 
©  [djoca - (tjoca lei[t]e - leijtfje 
Q  [tjime - [tjjime [djata - [mjata

Fonte: cadernos Enade (2017)

Conforme se observa nas questões acima, pode-se discuti-las à luz da Linguística Apli

cada, apontando uma mudança que ajusta as lentes para a sala de aula, com temas de identidade, 

multiletramentos, cultura, variação linguística. As questões trazem mais textos para subsidiar a 

reflexão dos estudantes, ainda que adaptados, as questões aparentam ampliar os olhares teóri

cos.

A questão 25 traz a tirinha para identificar as pessoas do discurso como constituição de 

referencial de sujeitos que participam da história. Embora aponte para uma discursividade, o 

texto é apenas pretexto para estabelecer as relações fóricas desses sujeitos em relação ao texto.
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A referenciação dentro de uma atividade discursiva como estratégia é tratada na linguística 

textual para construir os objetos de discurso e manter na plurilinearidade do texto.

A teoria dos multiletramentos aparece na questão 16 propondo refletir sobre os a multi- 

modalidades dos textos na atualidade. O texto-base trata das diferentes possibilidades de res

ponder aos textos na web. O que a questão pede parece ir muito além do que é discutido no 

texto-base e as asserções apresentadas não encontram respaldo no texto. Seria possível apre

sentá-las sem o texto-base, mas figura um modelo de questão, no entanto sem diálogo com as 

asserções.

A tirinha da questão 26 aponta para uma discussão muito importante na prática docente, 

a concepção de língua que situa o trabalho do professor. De acordo com os documentos oficiais 

para os cursos de Letras, a língua é social e construída em contextos situados (BRASIL, 2010). 

O gênero discursivo tirinha representa a atuação de um professor dentro de um modelo histori

camente construído de uma língua correta e única, desvinculando os saberes dos alunos em sua 

aula. Dialogicamente esse professor desconsidera o dizer de seus alunos e considera apenas o 

seu lugar de fala como professor de português que conhece o certo e ensina o certo em detri

mento dos usos errados dos alunos.

A questão expõe a crítica a esse modelo que, em um dado momento histórico funcionou, 

mas na evolução e mudança social não contempla mais as escolas como instituições que aten

dem a contextos situados e com atores heterogêneos.

A seleção de questões e textos parece apontar para mudanças na avaliação que se propõe 

a considerar as identidades e pluralidades de cada instituição e contexto., conforme consta no 

caderno do SINAES (2004, p. 77).

O conceito de avaliação que se constituiu nos estudos e reflexões da Comissão Espe
cial de Avaliação (CEA) tem como ideias centrais, entre outras, as de integração e de 
participação -  conceitos fundamentais para a construção de um sistema de avaliação 
capaz de aprofundar os compromissos e responsabilidades sociais das instituições, 
bem como promover os valores democráticos, o respeito à diversidade, a busca da 
autonomia e a afirmação da identidade.

A seguir, temos as seguintes discursivas:
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FIGURA 35 - QUESTÕES DISCURSIVAS - 2017

QUESTÃO DISCURSIVA 03 -----

Esteticar (Estética do Plágio)

Tom Zé

Pense que eu sou um caboclo tolo boboca 
Um tipo de mico cabeça-oca 
Raquítico típico jeca-tatu 
Um mero número zero um zé à esquerda 
Pateta patético lesma lerda 
Autômato pato panaca jacu

Penso dispenso a mula da sua ótica 
Ora vá me lamber tradução inter-semiótica

Se segura milord aí que o mulato baião 
(tá se blacktaiando)
Smoka-se todo na estética do arrastão 

[-!
Com base no trecho da letra da música, faça o que se pede nos itens a seguir.

a) Explique a formação dos neologismos "esteticar”, "blacktaiando" e "snnoka-se”. (valor: 5,0 pontos)

b) Explique o modo como a formação dos neologismos contribui para a construção de sentidos na letra 

da música, (valor: 5,0 pontos)

Questão discursiva 5

O segundo texto de apoio para a discursiva 5 é o poema “Essa Negra Fulô” de Jorge de Lima.

Considerando que o trabalho de leitura na educação básica visa ao letra mento crítico e à discussão 
das representações acerca de diferenças de sexo. de gênero, de raça e de classe social, redija um texto 
estabelecendo pontos de aproximação e distanciamento entre os textos 1 e 2. Em seu texto, aborde:

• dois aspectos (temáticos e/ou formais) que fundamentam uma leitura comparativa das obras; 
(valor. 5,0 pontos)

• uma estratégia de leitura para a abordagem dos dois textos em sala de aula, com vistas ao 
desenvolvimento do letramento crítico do estudante, (valor. 5,0 pontos)

Fonte: cademo Enade (2017)
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Ao analisar as duas questões discursivas, é possível notar que na discursiva de número 

cinco, o professor que se tem em vista é um profissional crítico, que dialogue com a diversi

dade em sala de aula, que considere as diferentes linguagens e estabeleça as pontes sociais 

que conduza os alunos a construir conhecimentos a partir das realidades. O letramento crítico 

requerer uma abordagem ativa e desafiadora em relação à leitura e às práticas sociais. Ele en

volve análise e crítica da relação entre textos, linguagem, poder, grupos sociais e práticas 

sociais. (STREET, 2014). Entretanto, a questão três traz uma questão de morfologia numa 

perspectiva de língua sistêmica. Embora tratem de concepções diferentes de linguagem, é pre

ciso considerar que na formação se prevê o estudo de diferentes correntes teóricas que se 

inscrevem dentro de diferentes concepções de linguagem. Porém, o movimento que aparente

mente demonstra uma mudança de concepção da prova tangencia entre a ideologia da língua 

como sistema com acenos para a linguagem sócio discursiva.

A abordagem do texto na questão cinco se insere em textos atuais, de gêneros diversos 

que apontam que a posição valorativa acerca da língua, em que o professor deve considerar 

os contextos situados, atentando que a visão dicotômica promove a desigualdade social, mar- 

cadamente na charge de questão cinco. Ao passo que na questão três trata de uma questão de 

morfologia, diferindo de provas anteriores na busca do sentido dos neologismos dentro do 

texto, mas este não parece ser o enfoque central.

Os enunciados requerem a retomada dos conhecimentos teóricos adquiridos para além 

dos conhecimentos enciclopédicos. A partir dos estudos morfossintáticos, discutir a relevância 

da construção de sentidos que as palavras adquirem em cada contexto. Ademais, como ex

posto em Bakhtin (2011), todo enunciado tem um locutor e um interlocutor, isto é, um sujeito 

que escreve e sujeito pretendido como objetivo desse discurso, marcados por suas posições 

sócio-históricas e hierárquica. Eles atuam ativamente na compreensão dos enunciados. Con

forme o mesmo autor, a compreensão será sempre ativa e responsiva, ou seja, um enunciado 

sempre prevê e espera uma resposta de concordância, de complementação, de discordância, 

etc.

E a última historiografia analisada apresenta as teorias de:

QUADRO 15 - HISTORIOGRAFIA 2017

QUESTÃO 3 Morfossintaxe QUESTÃO 22 Concepção de língua
QUESTÃO 5 Letram. crítico QUESTÃO 24 Morfossintaxe
QUESTÃO 9 Ling. Estrutural QUESTÃO 25 Análise de discurso
QUESTÃO 10 Sociolinguística QUESTÃO 26 Concepção de língua
QUESTÃO 13 Morfossintaxe QUESTÃO 28 Multiletramentos
QUESTÃO 14 Semiótica QUESTÃO 30 Multiletramentos
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QUESTÃO 15 Identidade QUESTÃO 31 Didática
QUESTÃO 16 Multiletramentos QUESTÃO 32 Educação especial
QUESTÃO 17 Sociolinguística QUESTÃO 33 Ensino e diversidade
QUESTÃO 18 Sociolinguística QUESTÃO 34 Teoria aprendizagem
QUESTÃO 21 Gêneros QUESTÃO 35 Teoria aprendizagem

Fonte: A autora (2020)

A edição de 2017 da avaliação do ENADE sugere mudanças nas provas ao trazer teorias 

representativas da Linguística Aplicada. Partindo da LA como transdisciplinar, isto é, como 

área que dialoga com e transita entre outras áreas do saber para tratar de questões que concer

nem à linguagem como prática social (MOITA LOPES, 2013), a presença do olhar aplicado 

pode ser identificado nas teorias como a de multiletramentos e letramento crítico. Ao trazer esse 

olhar para a prova, indica-se a necessidade de formação para que o professor reflexivo e cultu

ralmente sensível. Mas, sobretudo, que o professor compreenda o papel fundamental como 

agente de políticas linguísticas junto com seus estudantes por meio da reflexão de usos da língua 

em contextos situados.

Assim como destaca Shohamy (2006, p. 45), um professor que compreenda que a polí

tica linguística é “o organismo primário para organizar, gerenciar e manipular os comportamen

tos da língua, uma vez que consiste de tomadas de decisões sobre as línguas e seus usos na 

sociedade”. Além de que as políticas linguísticas servem para perceber como as diferenças são 

vivenciadas em diferentes contextos. (RICENTO, 2009).

No que tange às teorias de educação sobre documentos e a sala de aula, Geraldi (1997) 

enfatiza que ambos estão em mundos paralelos. Embora haja diretrizes, elas não tratam de ques

tões pontuais, das quais os tantos professores que se formam anualmente enfrentam as salas de 

aula. Na formação docente, as implementações sobre as políticas públicas talvez não contem

plem as discussões devido à carga horária da formação docente. Assim, as teorias da educação 

avaliadas podem apontar para um fato a ser analisado especificamente.

Diante das cinco avaliações aqui expostas, as quais fazem parte da mudança do ENC 

para ENADE, convém destacar que para a elaboração do ENADE é aberto um edital público 

que visa “contratar” professores que atuam na educação superior para preparação de questões 

e revisão delas conforme se lê no site do INEP:

Professores da educação superior já podem se inscrever para compor o Cadastro de 
Elaboradores e Revisores de Itens da Educação Superior (Ceres) do Banco Nacional 
de Itens da Educação Superior (BNI-ES).[...] Os interessados em participar do cadas- 
tramento e da seleção para as atividades de elaboração de itens do Enade 2020 devem 
estar vinculados a instituições de educação superior ou ter exercido atividade docente
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nos últimos 18 meses em curso de graduação da área para a qual pretende efetuar a 
inscrição. Outro requisito básico é que a Declaração de Exercício de Atividade Do
cente no Curso (da área escolhida) deve ser assinada pelo coordenador de curso ou o 
dirigente da instituição de educação superior. [...] A elaboração e revisão de itens é 
uma atividade remunerada que prevê uma série de compromissos. (INEP, 2020)52

Os professores são selecionados com base em critérios estabelecidos pelo INEP, os 

quais constam atuação docente, experiência na produção de itens, docentes que trabalham em 

IES com maior nas avalições anteriores, entre outros. Além disso, esses docentes passam por 

uma capacitação à distância que visa estabelecer quais são os critérios para se elaborar as ques

tões.

Sendo assim, delineia-se uma política linguística que visa atender a demanda da avali

ação dentro dos objetivos propostos historicamente nos documentos, ou posso dizer que seja 

essa a expectativa, uma vez que não avaliei as políticas linguísticas para compor o Banco Na

cional de Itens -  BNI.

Pelas questões selecionadas nessas provas, observo que são questões selecionadas den

tro do critério de múltipla escolha, objetivando a compreensão textual, outras apresentam uma 

situações-estímulo, textos ou tirinhas, ou texto base que serve de pretexto para atender uma 

habilidade escolhida dentro uma teoria. Também há as questões que apresentam a opção cor

reta, partindo de um texto-base apresentam-se algumas opções e dentre estas algumas podem 

ser corretas e outras não, por fim as questões do tipo asserção razão nas quais o aluno precisa 

estabelecer uma comparação entre as asserções para chegar ao resultado.

O modelo de questões é padronizado a fim de considerar a tomada de decisões nas es

colhas que devem estar dentro das teorias que compõem a formação em estudos da linguagem. 

Em certa medida, essa padronização de questões subjaz a padronização da língua, da materia

lidade linguística do texto que constrói os sentidos. Nessa direção, a concepção de língua pri

vilegiada é sistema porque segue também um sistema de questões. Ademais, as questões ace

nam para algumas reflexões mais amplas e sociais, todavia, em grande parte permanece a ide

ologia de um docente que domina a teoria e está apto para atuar em sala de aula, o que não 

garante o aprendizado.

Na próxima seção apresento algumas ponderações sobre o ENC e o ENADE a fim de 

estabelecer as cadeias enunciativas desse percurso histórico tão longo e com tantas vozes soci

ais.

52Informações disponíveis em:http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/aber- 
tas-as-inscricoes-para-elaboradores-de-itens-do-enade-2020-ate-16-de-fevereiro/21206. Acesso em: 18 de março 
de 2020.

http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/abertas-as-inscricoes-para-elaboradores-de-itens-do-enade-2020-ate-16-de-fevereiro/21206
http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/abertas-as-inscricoes-para-elaboradores-de-itens-do-enade-2020-ate-16-de-fevereiro/21206
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4.3. ALGUMAS PONDERAÇÕES

Vinte anos de avalição nacional de cursos superiores é um tempo significativo para ana

lisar e ponderar os imbricamentos discursivos das políticas linguísticas aí produzidas, orienta

das por ideologias linguísticas.

Essas avaliações foram preconizadas na LDB (1996) com vistas a avaliar os cursos su

periores, priorizando a qualidade de ensino-aprendizagem de todos os formados nas suas diver

sas especialidades. O início efetivo dessas avaliações começa, por força de lei, a partir de 1997 

com o Exame Nacional de Cursos - ENC.

O recorte aqui estabelecido foi para as avaliações dos cursos de Letras, sendo que o 

primeiro exame para o curso aconteceu em julho de 1998, tendo sido aplicado ininterruptamente 

até 2003. A partir de 2004, a proposta do ENC é reformulada e passa a fazer parte de uma das 

modalidades de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), no 

documento nominado como Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes -  ENADE.

Em vista de uma construção histórica da disciplina de língua portuguesa, pautada na 

concepção de linguagem como estrutura, a formação docente requer diretrizes e pareceres para 

estruturar a formação de professores que atendam aos alunos oriundos de diversas classes soci

ais, os quais foram historicamente excluídos do sistema educacional por fazerem parte de uma 

população subalternizada.

No século XVIII, os cursos de Letras começaram a exigir uma imposição aos seus currí

culos, já que até então, as faculdades de letras desenvolviam programas de formação na retórica, a 

poética e a gramática para ensinar uma população colonial. (SOARES, 2020) Com as mudanças 

político-econômicas, a escola passa a ser obrigatória a todos, ainda que não contemplasse toda 

a população, para atender a um mercado que exigia cidadãos que soubessem ler e escrever. E, 

assim, muitos documentos, leis, pareceres e diretrizes precisaram ser discutidos, avaliados, san

cionados, revistos e reatualizados. Bem como a necessidade de pesquisas científicas que fun

damentassem esse cabedal de mudanças, porque apenas politicamente não era possível definir 

os caminhos para uma formação que integrasse tantas mudanças, a pesquisa científica e a uni

versidade são requeridas para estabelecer linguística e teoricamente os tantos documentos ne

cessários.

Aqui fica evidente que a questão da língua é uma ação política complexa que envolve 

muitas vozes e discursos para implementar mudanças. É impossível olhar para as avaliações 

isoladamente, sem considerar todo o contexto histórico, que embora pareça longo, ainda requer 

muito empenho dos atores sociais, sobretudo, de professores, da pesquisa, da universidade e de
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leis que sustentem e deem o respaldo necessário para sua efetividade, ou melhor, possa ser 

cobrado na medida do possível.

Conforme exposto ao longo desta tese, o percurso para efetivar e sancionar leis e dire

trizes é moroso, envolve muitos sujeitos e muitas vozes sociais que precisam fazer um coro 

afinado, mas que nem sempre conseguem uma nota uníssona. Os elos da cadeia enunciativa 

desses discursos revozeiam pautas urgentes e necessárias, no entanto, para atender outras de

mandas, algumas vozes finalizam dissonantes.

Discutir a formação de professores é tarefa árdua, algumas vezes parece caótica, prin

cipalmente de professores de línguas que se formam num país que ideologicamente parece mo- 

nolíngue, mas não é. Ensinar língua num país diverso, com distâncias continentais e povoado 

de pluralidades, diferenças, culturalidades e identidades, para um povo marcado de marginali- 

zações e minorizados em suas línguas, requer uma concepção de linguagem como o próprio 

povo: diverso, plural e multifacetado.

Aos retomar a noção de ideologias linguísticas (KROSKRITY, 2004), fica evidente ao 

longo das avaliações a crença de uma língua idealizada como forma de manutenção de poder. 

Os formandos em Letras passam a ser o resultado dessa crença, construída historicamente, jun

tamente com as políticas de monolinguismo no país. Ambas, políticas e ideologias linguísticas, 

reiteradamente, são pulverizadas nas provas, nas quais os estudantes devem provar que domi

nam a língua ideal, que são capazes de estabelecer as relações textuais e linguísticas dentro de 

um gênero político que é a avaliação e, nesse caso, em larga escala. Como resultado, o produto 

é a nota dessa avaliação, amplamente divulgada pela mídia, apontando as melhores universida

des que formam os melhores profissionais de Letras. Dentro desses critérios, no imaginário 

popular, graças aos discursos muito bem construídos, são esses os professores que vão ensinar 

a língua que os atores sociais não dominam, ou seja, esclarecer o ignorante (SIGNORINI, 

2004).

O traçado histórico de Políticas linguísticas, discutido no capítulo dois, esclarece que a 

primeira fase das políticas objetivava construir ortografias e gramáticas, de forma a homoge

neizar a língua. Entretanto, assim como Errigton (2008) expõe em seus estudos que, na África 

e na Ásia, o trabalho iniciado pelos missionários descaracterizou culturas e moldou identidades 

a fim de afirmar a autoridade colonial, no Brasil, não temos um processo muito diferente.

O trabalho de evangelização não suplantava as línguas indígenas, tanto que os padres 

escreveram gramáticas em Tupi-guarani de modo a negociar as relações entre indígenas e bran

cos. Entretanto, essa negociação privilegiava o latim em detrimento da língua portuguesa. O 

jogo de poderes entre a igreja e a coroa mantinha, ainda assim, o plurilinguismo no país. Porém,
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Pombal, por meio de acordos políticos, determinou que dentro das fronteiras brasileiras, ne

nhum cidadão deveria falar outra língua que não apenas a portuguesa. Expulsando os jesuítas, 

rompendo com o poder da igreja sob a coroa e estabelecendo uma língua e uma nação.

O colonizador, entremeado à diversidade linguística, acredita no monolinguismo e na 

monoculturalidade como unidade. Para isso, é preciso haver uma sintonia entre a coroa, a igreja 

e o direito. Nessa conjunção, a língua portuguesa é uma instituição que faz parte do funciona

mento social geral da nação, ao passo que dá legitimação escrita às outras instituições do reino. 

De acordo com Severo e Elterman (2018), a língua portuguesa é também uma instituição que 

faz parte do funcionamento social geral da nação ao mesmo tempo em que dá legitimação es

crita às outras instituições do reino.

Como os indígenas e suas línguas não são civilizados diante da concepção do coloniza

dor e este vê a unidade como essencial à civilização, legitima-se uma homogeneização linguís

tica como justificativa para expansão das terras da metrópole. Na verdade, ainda hoje a língua 

permanece como maior símbolo de poder. Dominar a língua ideal insere o sujeito em instâncias 

maiores de poder, os que não dominam são marginalizados, assim como os indígenas. Quem 

não conhece a língua e suas normas não é civilizado. Segundo Ricento (2006), a língua tem seu 

valor no mercado e sua utilidade social, a língua portuguesa imposta no Brasil Colônia imperou 

como soberana e introduzida na escola, na igreja e nas instâncias políticas de poder, suplantou 

todas as demais num processo político fecundo que floresce até os dias atuais.

Logo, a relevância para compreender como o ENC-ENADE contribui para a formação 

desses professores, que políticas e ideologias linguísticas estão presentes nessas avaliações, que 

professores o ENC-ENADE tem em vista e em que medida os documentos e o ENADE dialo

gam.

Dialogicamente, há ecos enunciativos dos documentos oficiais da formação docente nas 

avaliações, há momentos em que as avaliações dialogam com os princípios estabelecidos para 

a formação, mas em grande medida, as vozes sociais ficam dissonantes quando a seleção dos 

textos privilegia apenas as práticas letradas dominantes. Isso estabelece a ideologia linguística, 

que considera somente os usos da escrita em contextos de maior prestígio (KROSKRITY, 

2004), sendo esta consciente ou não.

Ainda que nos documentos oficiais das diretrizes (2001a), Parecer (2001b) e a LDB 

(1996) reconheçam a relação das línguas minorizadas, a avaliação é sempre elaborada em Lín

gua portuguesa. Somente em 2014 e 2017 há menção às duplas licenciaturas quando aparecem 

as línguas adicionais: inglês e o espanhol. Entretanto, somente as de prestígio. As línguas indí

genas e migrantes não são consideradas, revelando a política linguística de assimilação.
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Estabelecer as vozes dos documentos com as avaliações para estabelecer os efeitos da 

prova na formação docente, a meu ver, é bastante complicado. Os pressupostos dos documentos 

em relação à língua e às teorias limitam-se a pretextos, em questões adaptadas, muitas sem 

referências, ou com as referências ao final da prova. Isso apresenta dificuldade para retomar as 

vozes interlocutivas e seus lugares de fala, comprometendo as intenções e sentidos dos enunci

ados. Desse modo, os resultados das provas podem impactar para o ranqueamento das institui

ções que investem no marketing, a fim de mostrar a relevância da educação pública para a 

população e para as instâncias governamentais, buscando apoio para suas ações políticas a fim 

subsidiar a melhora no ensino.

Todavia, não que a avaliação propriamente impacte a formação no que se tange ao en- 

sino-aprendizagem. Do modo como se apresenta, há uma homogeneização cultural e linguística 

que minimizam a pluralidade por meio das práticas assimilativas que perpassam as políticas 

linguísticas. Isso não corrobora com o texto do documento das diretrizes dos cursos de Letras 

que prevê a “concepção de língua e literatura como prática social e como forma mais elaborada 

das manifestações culturais [...] que dê prioridade à abordagem intercultural, que concebe a 

diferença como valor antropológico e para desenvolver o espírito crítico” (BRASIL, 2001, p

31)

As avaliações incluem pouquíssimo os conteúdos definidos para a educação básica, con

forme se lê nas diretrizes (2001b). Na grande maioria, as questões são elaboradas com forma 

de testar os saberes em conceitos e regras, quando o papel do professor é levar o aluno a refletir 

sobre a língua e não mais saber as regras. Dessa forma, parece que existe e/ou perdura um 

profissional de Letras imaginado para o sistema educacional, o mesmo professor que foi cons

truído na história da educação. Aquele que detém o conhecimento e domina uma língua imagi

nada para ensinar a uma sociedade pluralizada.

Essa concepção de língua não condiz com os documentos oficiais, nem mesmo com a 

sociedade e suas mudanças. Os sujeitos constroem seus conhecimentos nas interações sociais 

por meio da linguagem, ou seja, a linguagem vive na interação. (BAKHTIN, 2011) Convém 

lembrar que a prova faz parte de um dizer burocrático para cumprir um dizer que se idealiza, 

ou que seja esse o dizer que o professor tenha. Porém, não há como o professor formado, nem 

mesmo o professor em formação se posicionar diante desse dizer, ele precisa responder ao dizer 

burocrático conforme as vozes das provas, repetindo assim o enunciado valorativo burocrático. 

A atuação do professor na prática docente é que pode apontar a posição valorativa do professor 

com vista ao diálogo, mas nesse momento, percebo apenas como resposta ao projeto de dizer 

do outro conforme as posições outras.
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Assim, as avaliações estão moldadas pela tradição histórica ao monolinguismo como 

norma do capitalismo industrial, a língua, portanto, é a moeda de troca para contemplar os in

teresses do capitalismo (RAJAGOPALAN, 2013).

A prova como gênero discursivo deixa claro as correlações de posicionamento políticos 

porque “[...] é impossível alguém definir sua posição sem correlacioná-la com outras posições. 

Por isso, cada enunciado é pleno de variadas atitudes responsivas a outros enunciados de dada 

esfera da comunicação discursiva”. (BAKTHIN, 2016, p. 297).

Cada enunciado da prova é individual, mas carrega a carga ideológica, social, espacial, 

cultural, historicamente considerada. Logo, os textos mobilizados apontam as escolhas políticas 

e ideológicas como uma parte necessária da sua composição semântica. Ou seja, as avaliações 

seguem a regra do mercado para a organização social movida pela organização empresarial. 

Uma língua, uma tradição, um professor, um sistema de ensino para atender a organização do 

mercado neoliberal.

No que se refere às mudanças das provas, isto é, do ENC para o ENADE, os documentos 

não apontam discussão com a comunidade acadêmica, impondo a avaliação após aprovação e 

sancionada a lei. Esta ação gerou revolta entre os profissionais da educação e, nos primeiros 

anos, aconteceram boicotes e discursos contrários à avaliação, como pode ser visto na mídia da 

época53 e nos estudos de Sobrinho (2005, 2008, 2010) e outros pesquisadores da área54.

Além disso, a prova avaliava apenas os cursos de graduação das instituições, resultando 

numa avaliação do produto final, ou seja, o resultado final da prova dos acadêmicos definia a 

classificação da IES. Nesse cenário, os currículos e condições de funcionamento das IES são 

desconsideradas, passando à sociedade a impressão de que essa era a única avaliação feita den

tro das instituições. Ademais, os resultados serviam de ranqueamento entre as IES, baseados 

em critérios arbitrários, como se as instituições guerreassem entre si pela maior nota. Eviden

temente, seguia a lógica do mercado, de concorrência. Entretanto, as IES precisam e preservam 

as relações interinstitucionais porque compreendem o ensino como uma construção coletiva, 

que requer auxílio e colaboração de outras instituições, alunos, professores, comunidade, etc.

O provão, assim, era uma avaliação estática que colhia as respostas pontuais, visando a 

classificação e sem dar um retorno à comunidade acadêmica.

53 Portal Educação. E o boicote continua. Disponível em: http://www.educacional.com.br/reportagens/enade/boi- 
cote_imprimir.asp?strTitulo=E%20o%20boicote%20continua... Folha on-line. Disponível em: https://www1.fo- 
lha.uol.com.br/paywall/login.shtml?https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u4288.shtml
54Leitão et al (2010) disponível em: https ://www.scielo .br/scielo .php?pid=S1413-
24782010000100003&script=sci arttext acesso em 12 de agosto de 2020. Oliveira et al. Disponível em: 
http://www.abenge.org.br/cobenge/arauivos/18/trabalhos/ENC009.pdf

http://www.educacional.com.br/reportagens/enade/boi-
https://www1.fo-
https://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u4288.shtml
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-24782010000100003&script=sci_arttext
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-24782010000100003&script=sci_arttext
http://www.abenge.org.br/cobenge/arquivos/18/trabalhos/ENC009.pdf
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Ao passo que o ENADE atendeu às discussões da academia juntamente com as instân

cias políticas, visando uma avaliação formativa para analisar a trajetória do estudante. Portanto, 

a avaliação passa a ser mais dinâmica, cedendo lugar à leitura, à interpretação, levando o estu

dante a analisar informações, estabelecer conclusões e relações. A avaliação verifica a capaci

dade de se fazer escolhas valorativas, posicionar-se na vida social, propor soluções para situa- 

ções-problemas, sempre questionando a realidade. Além disso, o ENADE faz parte da avaliação 

do sistema de ensino superior, compondo uma nota que integraliza todas as instâncias educaci

onais com vistas a operar mudanças, quando necessárias, dentro das IES.

Em face às mudanças de concepção de avaliação e objetivos destas, parece que as mu

danças foram mais documentais e não práticas, ao menos como se anuncia o ENADE para a 

mídia e como a avaliação passa a ser vista pela sociedade. A mídia deturpa muitas informações 

sobre esse instrumento de políticas linguísticas e educacionais em detrimento de um resultado 

que deriva no mesmo ranking do ENC.

É claro que dentro das IES o corpo docente, discente e administrativo sabe que a avali

ação é um processo bastante complexo e que exige de toda a comunidade muito esforço, seja 

na pesquisa, seja na coleta de dados dos currículos de professores, alunos, das instituições, do 

currículo dos cursos, dos planos políticos institucionais e tantos outros mecanismos burocráti

cos. Porém, concordo com Sobrinho (2010, p. 216) quando o pesquisador enuncia que:

Na implementação do SINAES, alguns de seus princípios e propósitos foram sendo 
descartados ou descumpridos. Paulatinamente, a instituição foi cedendo lugar aos cur
sos, a avaliação institucional, especialmente na sua dimensão interna não se consoli
dou em todas as IES e o ENADE foi ganhando crescente destaque e autonomia. Na 
mídia e na sociedade em geral, tornou-se sinônimo de avaliação, em sentido pleno, 
como ocorrera nos tempos do Provão, como se todo o SINAES se resumisse a esse 
exame. Dificuldades operacionais e escassa compreensão de alguns aspectos do para
digma do SINAES estão levando a avaliação institucional a se burocratizar, tornando 
pouco relevante o papel das CPAs (Comissões Próprias de Avaliação) e praticamente 
abafando as reflexões de professores, estudantes e funcionários.

A operacionalização e burocratização mercadológica mostra o estudante novamente 

como formulação dos índices de qualidade e das políticas que vão derivar delas. Sendo assim, 

é preocupante que as avaliações se tornem apenas instrumento de classificação dos cursos e 

IES. Se o ENADE ganha autonomia e destaque, a qualidade dos cursos, por conseguinte, das 

IES dependem do desempenho dos estudantes em uma avaliação de itens que não contemplam 

toda a formação, desconsidera as especificidades do curso e dos cursos em geral, relativizando 

o capital intelectual prévio que atende a interesse individuais.
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Como destaca Sobrinho (2010, p. 217), “a avaliação da Educação Superior no Brasil, 

não vai se realizando como construção de significados sobre a pertinência e a relevância cien

tífica e social da formação e dos conhecimentos”. Sendo assim, o perigo iminente é ser reduzido 

a classificação e controle legal e burocrático.

Esse quadro político, social e econômico empobrece a formação em modelos classifi- 

catórios e enquadramento de quantificações, negligenciando a concepção ampla e profunda de 

educação, limitando apenas ao ensino engessado para atender ao produto final. As finalidades 

essenciais da educação são muito maiores que testes para medir desempenho e servir de índices 

que representem numericamente os cursos.
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CONSIDERAÇÕES DO DIZER DESSA TESE

“Não se pode desdizer nenhuma palavra, 
Mas a palavra final ainda não foi dita 

e nunca será ”. (Morson & Emerson)

É chegada a hora de encerrar essa jornada de estudos, um percurso longo e enriquecedor, 

mas que certamente marca “apenas” mais um degrau desse processo que é aprender. Por isso, 

nomino de “Considerações do dizer dessa tese”, porque ele faz e fará parte das inquietações de 

um dado momento histórico e que trouxe muitos outros questionamentos que constituirão novos 

projetos “meus” de dizer para continuar aprendendo, refletindo, dialogando, auxiliando, repen

sando meu lugar de fala como professora e como pesquisadora.

Assim, entendo que as palavras de Morson e Emerson corroboram minha perspectiva 

de não conclusibilidade desta tese, mas sim para o degrau da continuidade. Nada pode ser des

dito, porque está registrado nesse espaço tempo de pesquisa de doutorado e, sobretudo, nada 

foi feito para ser desdito e sim (re)dito e revisto com outros olhares, numa outra posição, com 

outro projeto de dizer, olhando para o outro com respeito; o outro que também teve e tem seus 

projetos de dizer; por isso o respeito que Bakhtin nos faz compreender nos torna apaixonados 

pelas ideias do Círculo. Talvez exista um fim individual para a tese, de um sujeito que não tenha 

mais forças e tempo para continuar, porém, tudo o que foi dito estará sempre disponível, por

tanto, nunca terá fim porque será retomado e dito novamente repleto de ressignificações.

A apresentação dos fios que tecem os discursos aqui analisados tem limitações, ainda 

que eu tenha tentado desfiar esses fios discursivos num movimento diacrônico e entrecruzá-los 

com as fases teóricas dos estudos de políticas linguísticas, revisitando as políticas linguísticas 

no Brasil e trazendo as avaliações pelas quais os cursos de Letras foram examinados ao longo 

dos vinte anos de avaliação de cursos superiores. Nesse movimento de retomada das cadeias 

dialógicas e fios que entretecem os discursos que nos constroem, retomo os objetivos e pergun

tas dessa tese, no intuito de fechar temporariamente o dizer dela e, assim, contribuir com outros 

pesquisadores a partir desse acabamento.

O primeiro objetivo proposto foi compreender as políticas que orientam o ENADE, a 

fim de observar quais as políticas linguísticas que podem ser depreendidas nas provas no recorte 

diacrônico de 1997 a 2017. As provas foram os objetos de análise, nas quais os olhares dialó- 

gicos buscavam identificar e analisar as concepções de linguagem, bem como as políticas lin

guísticas e que funções e papéis são atribuídos à língua.

Tendo em vista que as avaliações do ENC-ENADE são orientadas a partir do perfil do 

curso e dos currículos dos cursos de Letras e estes são orientados pelas Diretrizes Curriculares
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dos Cursos de Letras (2001a) e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciaturas, de graduação 

plena(2001b), assinalo que o primeiro diálogo estabelecido é com estes documentos e com as 

orientações legais relativas ao ensino superior no Brasil.

O que observei, no entanto, é que esse diálogo fica restrito nas avaliações. Isto é, nas 

Diretrizes (2001a, p. 30) fica estabelecido, nas competências e habilidades, que o graduando 

deve adquirir ao longo da formação o domínio do uso da língua portuguesa, a qual se espera o 

conhecimento da norma culta, da língua legítima, da ideologia da correção linguística e a refle

xão analítica e crítica sobre a linguagem como fenômeno educacional, social, histórico, po

lítico e cultural. Dessa forma, a formação preconiza o estudo de diferentes teorias e diferentes 

concepções de linguagem orientadas por essas teorias para que o futuro professor possa, na sua 

prática, ensinar a língua portuguesa na sua diversidade, respeitando as diferenças e variações 

inerentes às identidades, cultura, economia, política e história de sujeitos, grupos sociais, co

munidades multiétnicas e multirraciais, gênero, classe, etc. Além do domínio da norma como 

um saber que legitima. Nesse sentido, os documentos se configuram pelo entrecruzamento das 

ideologias linguísticas.

Entretanto, a prova em sua grande maioria, apresenta uma única concepção, a de lingua

gem como um sistema. Ainda que observemos a presença da Sociolinguística, predomina uma 

vertente variacionista, inspirada nos primeiros estudos de William Labov. que reconhece a va

riação dada pelo sistema em fatores internos e externos, reconhecidos como vetores da variação 

e mudança. Essa vertente da sociolinguística, conforme explica Bagno (2013), está muito ape

gada ao estruturalismo clássico, que “ao fim e ao cabo” se dedica à descrição da língua e se 

recorre ao fator social à medida que este auxilie na descrição. Sendo assim, a língua, nos exa

mes, é um sistema que o sujeito adquire ou tem interiorizada no cérebro.

Além desta concepção de linguagem, observei, nas provas, que frequentemente é reifi- 

cada a ideologia da língua certa e idealizada, que a tradição da norma chama de norma-padrão. 

A ideologia da padronização e da correção linguística foi frequentemente retomada especial

mente nos primeiros anos da avaliação. No decorrer dos anos de aplicação, a norma padrão 

passou a ser avaliada em relação com a descrição linguística. Assim, nota-se que a prova dialoga 

com a distinção entre a gramática prescritiva e a linguística descritiva. Entretanto, nas questões 

em que esses conhecimentos são avaliados, o social é excluído da língua e predominam expli

cações internas ao sistema para explicar os fenômenos linguísticos. Embora as Diretrizes 

(2001b) preconizem que a língua deve ser entendida como prática social, as avaliações colocam 

a língua como instituição e instrumento de controle social de uma parte da sociedade em relação
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a outra. Logo, a língua passa a ser uma arma posta a serviço da violência contra os cidadãos e 

como palco de disputas de poder e conflitos entre os grupos sociais. Certamente isto faz parte 

das práticas sociais, mas as provas não avaliam predominantemente esse tipo de reflexão crítica 

sobre as ideologias linguísticas e as relações de poder implicadas nos usos linguísticos.

Sendo assim, entendo que as políticas linguísticas produzidas são, inicialmente, de le

gitimação da norma padrão e, posteriormente às alterações da prova, da norma culta, perdu

rando até atualidade. Predomina a política do monolinguismo, dado que raramente se discute o 

multilinguismo no Brasil ou, quando isto é feito, é para olhar pra língua como sistema, ou seja, 

a descrição das línguas indígenas e explicação pelo contato linguístico de algumas variações 

linguísticas.

Logo, a função dos cursos de Letras é formar gente que domine a língua -  isto é uma 

política linguística, pois define a função e os espaços da língua portuguesa nos cursos de letras.

O segundo objetivo dessa tese foi investigar o diálogo entre as Diretrizes Curriculares 

para os Cursos de Letras e o ENADE como orientações para os cursos de Letras. Diante disso, 

o questionamento teve em vista compreender em que medida a formação docente enunciada 

nos documentos oficiais e o ENADE dialogam? Para chegar a um resultado, as provas, junta

mente com os documentos oficiais dos cursos de Letras, foram analisadas, com olhares dialó- 

gicos buscando aproximações e distanciamentos no que se refere à concepção de linguagem, às 

políticas e às visões de docente.

Em face às análises, os documentos dos cursos de Letras apresentam uma perspectiva 

discursiva-interacional, respeitando a diversidade e refletindo sobre o Multilinguismo, as cul- 

turalidades, as identidades, os contextos histórico-sociais e uma noção de ensino plural e di

verso como a língua. Todavia, nas avaliações, as questões utilizam textos que servem de pre

texto para retomada de teorias e conceitos, distanciando-se da concepção de linguagem dos 

documentos e limitando-se a uma visão monolíngue.

As ideologias linguísticas de que os sentidos estão na materialidade linguística, numa 

determinação de um sujeito passivo em relação ao sistema, reporta a uma espécie de não cons

ciência. Assim, as provas partem de uma premissa que todo e qualquer fenômeno e comporta

mento individual reside sobre a consideração do sistema linguístico ou social. Os textos foram 

usados como produtos de decodificação de um emissor a serem decodificados pelo leitor, bas

tando ao graduando ter conhecimento do código utilizado.

Essa perspectiva de professor determinado pelo sistema, como apresentado na seção 2.2 

dessa tese, parece ainda perdurar mesmo em face à historiografia linguística apresentada. Assim 

como Faraco (2008) afirma que muito do que se preconiza nos documentos não ressoa na escola
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e na prática docente, o mesmo pode ser visto nas avaliações do ENC-ENADE. Ainda que os 

documentos que sancionaram as avaliações de ensino superior assinalem os planos curriculares 

dos cursos de Letras e os documentos oficiais que regem os cursos como norteadores para a 

elaboração do exame, as notas dessa sinfonia de vozes discursivas soam desafinadas e disso

nantes. Portanto, as ideologias linguísticas sobre a padronização da língua de ensino reiteram 

as políticas linguísticas de país de uma língua portuguesa única.

Isso diverge da realidade de um país heterogêneo, diverso, multicultural e multilíngue, 

com línguas que convivem em seus mais diversos contextos. Talvez, a centralização de uma 

avaliação única para um país diverso precise ser revista no âmbito da equidade e superação das 

desigualdades sociais e segregações de muitas comunidades e seus atores sociais. A descentra

lização estatal poderia ser uma possível perspectiva de olhar sobre elas, uma vez que todo e 

quaisquer documentos para a educação são parametrizadores, porque neles se reconhece um 

país multilíngue.

O último objetivo proposto foi reconhecer que docentes as avaliações do ENADE pre

conizam, analisando as provas e estabelecendo uma historiografia linguística -  teorias presentes 

nas avaliações. o que se diz sobre os docentes e sobre a docência. Para isso, convém retomar 

que o ensino de língua portuguesa no Brasil foi estabelecido como uma atividade em que os 

alunos deveriam aprender o padrão para que se tornassem sujeitos capazes. Antes de o Brasil 

se tornar República, foi D. Pedro II que instituiu o cargo de professor de Português em 1871. 

Bunzen (2011) destaca que os relatos dos catequizadores indicavam a necessidade de ensinar a 

língua do príncipe para criar indivíduos úteis à coroa. Embora sempre tenha existido a diversi

dade linguística, as políticas sempre reforçaram a construção de um país monolíngue e homo

gêneo. Afinal, a política linguística brasileira sempre visou a imposição da língua da coroa para 

civilizar os bárbaros. Essa construção de homogeneidade linguística no ensino traz à baila o 

que Signorini (2004) destaca sobre esse processo, “esclarecer o ignorante em matéria de língua” 

para que “todos” possam participar de bens comuns.

Evidentemente que essa construção política desconsidera as heterogeneidades que cons

tituem a língua falada no país e, por isso, exclui e marginaliza grupos sociais. Desse modo, a 

história, a partir da ideologia linguística de que há uma língua nacional única, fixa e homogênea, 

construiu sujeitos capazes de serem bons cidadãos. Esse processo de construção de ensino de 

língua portuguesa está interligado com as políticas coloniais e suas prerrogativas. Ademais, 

ensinar língua portuguesa é um movimento político que traz subjacente as ideologias linguísti

cas em que se articula os sujeitos para uma justificativa de estrutura e uso linguístico percebido 

socialmente. Irvine e Gal (2000, p.35) destacam que as ideologias são atravessadas por questões



242

políticas e morais presentes no campo sociolinguístico e sujeitas aos interesses da posição social 

dos portadores dessas ideologias.

Considerando que as avaliações foram marcadas pela concepção de linguagem como 

sistema, a historiografia linguística expõe um profissional que ao dominar as teorias, conceitos 

e procedimentos de análise está apto para ensinar. Não que eu possa dizer que não esteja de 

fato, mas dominar esses aspectos não garante qualidade e condições de ensinar, ainda que se 

privilegie a análise linguística. A análise em foco é aquela que considera o sistema, não aquela 

em que os aspectos sociais, culturais políticos e ideológicos são analisados. Em face ao exposto 

acima, o docente preconizado se assemelha ao professor do período colonial que ressoa até a 

atualidade, ou seja, fazendo uso das palavras de Signorini (2004), é aquele formado para escla

recer o ignorante em matéria de língua.

Como todo documento oficial é um produto de seu tempo, eles trouxeram avanços sig

nificativos para o ensino de língua portuguesa e marcam as valorações da língua diversa e plu

ral. No entanto, os documentos apontam a direção, mas a efetividade dessas mudanças só acon

tece na prática. Tendo em vista que tais documentos cumprem um papel homogeneizador dentro 

da academia, corroborando Silverstein (1996, p. 284) que agências unificadoras como as Dire

trizes e a LDB disseminam ideologias linguísticas que sustentam a “cultura monoglota da língua 

padrão.” Assim, como meu olhar, nesse trabalho, foi indireto para a formação, outras pesquisas 

são necessárias para observar os impactos que as avaliações do ENADE têm para a formação 

docente, que olhares os professores formadores têm sobre a prova, como os graduandos com

preendem esses exames.

Contudo, convém ressaltar que nos últimos anos, por meio da historiografia linguística, 

percebo que começaram a aparecer várias questões sobre o ensino, especialmente voltadas às 

práticas sociais e às ideologias linguísticas. É muito provável que estas questões sejam oriundas 

das formulações e questionamentos no campo da Linguística Aplicada. Em certa medida, isso 

aponta para o perfil de um novo profissional, acenando para o rompimento de um paradigma 

de domínio absoluto do saber. A historiografia das ideias linguísticas aponta para o apareci

mento de novos olhares teóricos que produzem conhecimento científico diante das mudanças 

sociodiscursivas, das alterações dos contextos socioculturais num país de fluxos e diferenças.

Ainda que as mudanças teóricas advindas as pesquisas em LA caminhem em passos 

lentos até chegar à formação docente, o que comprova que as mudanças acontecem a longo 

prazo, as teorias elencadas no processo historiográfico representam mudanças e inovações para 

a prática docente, olhar criterioso para os atores sociais da escola, para as práticas situadas, para 

as mudanças de ação de professores e, sobretudo, que vão refletir compreensões diferentes dos



243

estudantes, que passam a se entenderem como atores sociais e cidadãos atuantes capazes de 

operar mudanças.

Compreender as políticas linguísticas e as ideologias que sustentam/orientam as provas 

do ENADE foi o objetivo central dessa tese. Dessa forma, retomando a filiação teórica, em 

relação às ideologias linguísticas, a perspectiva adotada em Kroskrity (2004) de que elas são 

crenças ou sentimentos sobre as línguas do modo como são usadas em seus mundos sociais, 

corrobora a ideologia da padronização, do monolinguismo, da língua legítima depreendidas nas 

avaliações.

Frente à discussão apresentada, compreendo que as políticas linguísticas orientam es

sas ideologias e corroboram a perspectiva de Shohamy (2006) de que a língua é ideológica uma 

vez que está associada a um ideal de unidade. Por isso, as ideologias linguísticas manifestam- 

se em mecanismos de política linguística e podem definir as políticas linguísticas das comuni

dades, nesse caso, as provas, que leva a concordar nas escolhas linguísticas não como neutras, 

mas sim política e ideologicamente perpassadas e contextualizadas.

As políticas linguísticas definidas no Brasil colônia e reiteradas no Brasil República, de 

que ao país responde uma língua única -  a língua portuguesa -  permanece evidente, ainda que 

na contemporaneidade se reconheça a diversidade linguística e a multiculturalidade e que os 

documentos preconizem a língua como prática social, os discursos escamoteiam os processos 

políticos de produção da desigualdade linguística. Os documentos até apontam para esse Mul- 

tilinguismo, mas ainda predomina uma visão de língua legítima, padronizada.

Milroy (2011) lembra que a língua-padrão se assemelha a uma “métrica” na qual as 

práticas linguísticas são classificadas como corretas ou de prestígio, como também atribui os 

valores e identidades pessoais dos falantes. Assim sendo, essa ideologia monoglota padrão, em 

certa medida, faz acreditar na equivalência do bom senso. Porque o padrão, mesmo sendo in

tangível, afere os índices daquilo que é desejável e coerente. A saber, avaliações em larga es

cala, elaboradas como uma estrutura que atende ao sistema, em que os sentidos estão postos 

nos textos como material linguístico, basta conhecer o código e chegar ao resultado. Quase 

reduz o processo socio discursivo a um cálculo lógico de matemática, quando na verdade há 

uma complexidade muito maior que extrapola os sentidos na materialidade linguística.

O mito monolíngue permanece como termômetro que afere a capacidade do graduando 

à docência. Concordando com Kroskrity (2004) que as ideologias linguísticas são crenças cons

truídas socioculturalmente, as avaliações mantêm a ideia de que uma língua unificadora que
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agrega a diversidade em nome de um único ideal nacional, naturalizando a concepção de sis

tema. Essa ideologia não problematiza a hierarquização de línguas, intensificando os processos 

políticos de desigualdade linguística.

Nesse sentido, os diálogos entre o ENADE e os documentos oficiais parecem desencon

trados, os fios discursivos esgarçados na cadeia dialógica mostram um esvaziamento de senti

dos. Avaliar um processo de formação, em que predomina uma perspectiva homogeneizante, 

tensiona o coro de vozes discursivas dos documentos.

Reconheço a relevância de avaliações para pensar na qualidade de educação, na produ

ção de políticas públicas com vistas a uma formação para a diversidade e Multilinguismo. No 

entanto, nesse momento, acredito que a relevância delas não ressoa na formação como proposto 

nos documentos. Ele ressoa em outros sentidos, que são mais dos estudos linguísticos que ten

dem a ver a língua como sistema ou numa perspectiva mais formal.

Como na própria prova há uma diversidade de vozes, também há ecos da linguística 

aplicada que ressoam com outros ecos, que tendem a tensionamentos próprios, inclusive, do 

grande campo dos estudos da linguagem.

Outrossim, para que possa existir um diálogo mais afinado com as vozes discursivas 

nesse processo complexo da formação de professores, documentos, pareceres, leis, a atuação 

de professores precisa estar além da sala de aula, da pesquisa, da extensão. Acredito que é 

necessário que professores/pesquisadores estejam muito mais próximos das instâncias políticas 

que legislam para a educação, a fim de adicionar um olhar mais cuidadoso para as políticas 

linguísticas, que possam contribuir com os estudos e pesquisas visando pensar na efetividade 

delas e não apenas em termos de materialidade linguística que muitas vezes não ressoa a quem 

ou o que se destina.

Por fim, julgo necessárias mais pesquisas sobre avaliação em larga escala, especial

mente na formação superior, na qual recai a responsabilidade de formar professores de língua 

portuguesa. Formação que foi desprestigiada quando recebeu sujeitos de classes menos privi

legiadas, sobretudo mulheres, para atender ao aumento de escolas e da inserção de todos na 

educação. Contudo, uma formação que exige a pesquisa, a docência, o olhar para o outro, para 

as comunidades minorizadas, que atende a heterogeneidade de sujeitos e culturas, que discute 

e busca resultados para as segregações e marginalizações daqueles que não fazem parte de um 

grupo menor, considerado maior, e este que define políticas top down nas quais, os profissionais 

das letras buscam romper, trazendo uma educação menos polarizada.

Além disso, esta pesquisa abre para outras discussões que podem contribuir para a for

mação docente, como analisar in loco o revozeamento do ENADE dentro dos Cursos de Letras,
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já que o ENADE, como linguagem, traz um projeto de dizer sobre a docência. Ademais, tam

bém é relevante olhar para o professor formador e o professor em formação, como estes perce

bem o ENADE e como o exame contribui para a própria formação. Pesquisas que retirariam o 

olhar indireto que tive para a formação para diretamente refletir sobre a avaliação e os impactos 

que o exame já trouxe para educação, analisando os efeitos retroativos a médio e longo prazo.

Acredito que este trabalho permite olhar para as políticas linguísticas presentes na for

mação docente, dentro do amplo cenário que o constitui, mostrando que como professores- 

pesquisadores, para além de todas as demais pesquisas que desenvolvemos em diferentes pers

pectivas de atuação, não podemos deixar de olhar para nossas práticas em sala de aula, para a 

complexidade que significa formar profissionais para atuação na educação de base. Retomar o 

processo de formação, seja por meio da atualização curricular, seja pelo estágio, seja pela dis

cussão teórica, estará sempre carente de inovação, exigindo nosso olhar atento e crítico.

Como agentes de políticas linguísticas, como formadores de agentes de PL, nossas ações 

nas práticas docentes e sociais podem influenciar na dinâmica de contextos plurais e formalizar 

a partir de políticas implícitas, políticas explícitas que favoreçam nosso sonho “ainda que utó

pico” da igualdade e equidade social.

Encerro essa tese muito cheia de dúvidas e incertezas, muitas geradas a partir da pes

quisa e outras devido ao processo sócio-histórico atual que apresenta um projeto político em 

franca desmoralização do ensino, da pesquisa, da ciência. Para essa tese, o mais impactante é a 

afirmação que o notório saber ganhou a cena, dispensando a formação docente específica na 

qual o ENADE e as diretrizes estão inseridos. O momento atual requer muito mais que o som 

das panelas nas janelas, requer força e esperança para continuar lutando por uma educação de 

qualidade e para todos. Para além dos passos e saltos que tivemos nas políticas educacionais, 

as políticas atuais retrocedem, com cortes vultosos na pesquisa, nas ciências, na tecnologia em 

prol de um discurso que retira direitos duramente conquistados.
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ANEXO 1 -  PROVA DE 1998

1. Em Lma ParracLinhacepraia,lia-se,em LtnpeaLero 
cartaz:

I.XPERJMEN11 1

• sanduíches

• câo-quente

* cerveja

* snJ t̂idinhüs

« refrigerante

Das alternativas abaixo, C L a l explica corretamente o
estranha mento provocado pela leitura ao cartaz'5

(A) UsoL-se a forma c im irü iv a  sa lg a d in h o s , Quaroo 
o corretD seria sa I ga d azinhos, com â man u tenção 
da vogal temática artes de sufixo.

(B) Utilizou-se cáo-quente, substituindo-se por um 
sinúnim n uni dos elem entos de um nome 
composto, o que o processo de composição 
não admite.

(C) O h i f e r  fo i e c ü v o c a c a m e r t e  L t i l iz a c o  r a  p a la v ra  

c o m p o s t a  c ã  o - q u e n te .

(D) A a c a p ta ç ã o ,  r  a  e s c r i t a  c o  p o r tL g L è s ,  c a  p a la v ra  

inglese ssnÁ w chfo ife ita idarT ie re ira  ecuivocaaa, 
c o m  o  L s o  i r a e v id o  d o  a c e n to  a g u d o .

(El Ü r o m e  c o m p o s to  cão-quente. p o r p e r t e r c e r  a 
categonaaos romes cortáveis, oomosanduiche 
e salgadinho, c e a r ia  fers icousaaoem  sue fornia 
plLral: cães -quentes.

2. Observe a lista c e  'defin ições1 abaixo, propostas
para algumas palavrasae llrgua portuguesa:

-  ■ 'omensal -  Se alimenta com ídoreto da sódio

* Dogmatizar Mtslumr câes inglese.'.

-  Po rs íç íjjf Proge/é taras aluam

* i ergssuir Assittini untei fies.sí*i fisett f í1 despesn.<.
: M iIIôt EcttuuhIíj ;)

É  c o r r e to  a f i r m a r  C L e  o a L t o r  c e s s a s  'd e f in iç õ e s '

c o r s e g L e  p r o v o c a r  o  r is o  p o rq L e

(A) cria palavras irexistertes ra  lirgua a partir oa
c o m  b i r  a çã  c  c e  ra c  i ca  is e fe t i  va  m e  r t e  e x  is t e r  te s .

(B) Ltiliza-se do processo ae composição lexical 
d en o m inado  lio r ic is m o , to m o  se ve rifica  no 
exemplo dogmatizar.

(Cj faz uso ae c o rs o a rte s ae ligaçSo ao criar novas 
palavras, comoexemplificaao por comensal.

(Dj id e n t if ic a  m a is  de um ra d ic a l em p a la v ra s  
constitu ídas de apenas um, a lr ibu indo-lhes um 
conteúdo sem ântico  inesperado.

(E) cria neologismos oem formaaos, tom  a finalidade 
ce obter maior expressividade.

3. Observe a frase:

Adesconfiança só sera vencida e !c!a!men!e superada 
quande os emçresancs pcrccbercm c verdadeiro 
senudcdc M erccsul.

A ra lisa rooa fo rm a  veibaloeslacaaa, verifica-seate a 
secuercia -rem.

(A) segm enta-se em um m orfem a m odo-tem pora l 
e um m nrfema núm ern-pessoa l.

(Bj rS o é  morfema, porque rSo tem oertraparte oe 
sigrificaco.

(C)é Lm só morfema, poiqLeé Lma uriaace mínima 
s ign ificativa, emmm tempo verbal primitivo.

(D) é um moifema moa o-temporal, porque se trata oe 
um tempo verbalaerivaao.

[Ej corresporce a c l as l r ic aces mi r i mas s ig r ifi cativ as, 
em mterqpo verbal primitivo.

-1 Leia esta m archete ae jornal

ina dtmple nteçio grama compra.

Afraseesta
(Ai irto rre ta , poraueas très pala vias a ue a compõem 

pocem  p e rte n ce r a mais de  Lma ca tego ria  
gramatical.

(Bi ambigLa, poraLe rela ocorrem simLltareamerte 
dois verbos, programa e com pra.

(C) in te lig íve l, porque a ordem  de co locação  das 
p a la v ra s  p e rm ite  id e n t if ic a r - lh e s  a fu n ç ã o  
sin tá tica .

(Dl ir in te lig íve l, po rdLe  traz l m ad je tivo ra f i.rção de 
SLjeito.

(E) ircorreta, p o ra te rS o  traz a e te rm ira r te ju r to o o  
SLbstarthro.

S. C orno profissional d a área de Letras, vocã poderá 
sersolicitaoo(al, algLm dia, a explicar a o co rrè rdaae  
asa os como os aestaoaa os no texto, ocorrentes ras 
primei raa escritas infantis:

ir-.'cj tenho uni jardim com
uma ram chamaeii
vem Primi amtio eu/ui pega arrvm
C i l l l  I r t l  11 T.rj J.hy.i J.r.pj r u im c n f l L '

: I , Ia série}

Observe o so a a o s e m o e s ta a u e n o te x to e  oorsiaere 
as segL irtes afirma ções:
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I. A  criança comete enos ortográficos poique não 
percebeu, ainda, que a? letras devem sempre 
repre sentar a pronúnd a das palavras.

II. A criança troca as letras porque ainda não aprendeu 
que a cada fonema da língua corresponde, na 
escrita, apenas um grefema.

III. A cnsrça airda rãodom ira, ra escrita, o critério 
morfolbgico de colocação dos espaços em branco 
entre as palavras.

A correta explicação para a ocorrência dos dados 
destacados está em  
{A) I, apenas.
(B )lll, apenas.
(C) I e II, apenas.
(D) I e III, apenas.
<E) I, II e III.

6. O  texto da tiri nha a baixo pretende representar uma 
situação de interação bastante comum entre mãe e 
criança em um dete rm inado momento da aqu is ição da 
linguagem oral:

fwTESElítfÕtjN

'W Joe; iJb , j 
'íll tEV£UH«/f/

{  a  mi ‘

1 eu « 
À  íftWou, 

t i o  ' W i í j

M K ~ r

H S È

Das afirmativas a seguir, aiinica INCGRRETAé:

(A) A  manei ia oo mo o diálcgo foi redigido não é a mais 
adequada, porque nessa situação especifica de 
i rteraçã o a primeira f ai a a a mãe norm almente sen Ei 
"de sen bei’ , enão"w oê’ .

(B) A resposta da criança, no último quadrinbo, fai 
sl porque ela já oor segue aistirguir adequadamente 
as pessoas do discurso.

(C) Nesse momento da aquisição da linguagem a 
criança está mais voltada para a marcação das 
pessoas do discureo do que para a oorre lação entre 
os pronomes pessoais e a flexão ^ rb a l.

(□) O  autor da tirinha supõs que a criança tem mais 
problemas oo ma escolb a dos pronomes pessoais 
do que com a flexão de pessoa nos verbos.

(E) A s  crianças, durante a aquisição da lingua
gem, não costum am  dizer "eu desenhou", pois 
guiam-se exclusivam ente pelo que ouvem  na 
fa la  dos adultos com quem interagem.

7. Leia este trecho de noticia de jornal:
Professores, sobrecarregados com ma rs de um 
trabamo e acuados com a violência e o desrespeito 
dos alunos, dificilmente terão disposição para m a«  
essa tarefa.
Nessafrase, as virgulas

(A) perm item  en tend er que d ific ilm ente  te rão  
disposição ê predicado de professores (todos, 
sem  exceção).

(B) estão mal empregadas, porque rão têm furção.
(C) sãodispensáveis,um a vrez que não produzem efeito 

de sentido.
(D) levam á interpretaçào de qLe dificilm ente terão 

disposição predica professores (alguns, apenas).
(E) representam uma incorreção, porque separam o 

sujeito do * ib o .

e. Observe os empregos do pronome se neste trecho 
de artig d de revista:

O que se quer é atribuir ao elevador seu justo peso. 
Que nâcsc esqueça dele, quanúc sc fizer o balanço 
dos engenbose artes que deram ao séculoXX o rosto 
que tem.
A afirmação correta a respeiteaessas constrcções com
c pronome se é:

(A) Nos três casos o so tem emprego semelharte, 
mas em apenas um deles tem função sintática.

(B) No segundo c aso. usou-se o se para in deter
minar o sujeito de um verbo que. segundo a 
gramática normativa, já devia ser pronominal.

(Q No segundo caso e no terceiro, as construções 
com se são de voz passiva, o que nãoé possi^rel 
dentro de uma mesmafrase.

(D) Nenh uma das trêsconstruçõescom se é passiva, 
porque todos os verbos são transitivos indiretos.

E) 0  s ujeito ae q uan d o se fizer o balan ço r ão pod e 
ser encontrado na oração, porque está elíptico.

S. Obsenre esta frase deum anotídadejom al:
A equipe procurou con vencer os membros das gangues 
que a mtaçào com as escotes poderia ser outra.
A construção dessa frase tem as següntes caracte
rísticas:

(A) Hã do is o bjetos di retos, fato que ocorre com todos 
os verbos transitivos.

(B) O s ^ u n d o d  os doi s com pie mentos aeveria ser u m 
objeto direto.

(C) O s e g u n d o  c o m p le m e n to , que é o b je to  
indireto, está sem  preposição.
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(D) Há apenas um com plem ento verbal, sob form a 
composta.

(E) Falta a pie posição oo prime iro complemento, para 
que a construção fique correta.

10. Esta é uma submanchete de  jomal:
O argentino prém io Nobel da Paz acha que a 
chancelaria doa dois pa íses decidirão o problema.
A forma verbal destacada nessa frase representa uma 
concoidancia que

(A) é a única possível.
(B) é uma de duas possíveis, m asé  a mais correta.
(C) é a única correta, porqueo adjunto adnom inalque 

a precede está no plural.
{D) não é correta., p o rq u e  ch a n ce la ria  é s ingu la r.
(E) não é correta, porque o sujeito de deci d irão  é o 

m esm o de  acha.

11.Os dados abaixo representam  a pronúncia de 
algumas palavras em  duas variedades regionais do 
português do Brasil:

variedade A Variedade B

^  ■ éO '

■ ■ éO ' '

*  ' ' #  4  ' '

^  0  : ' d /  O  1 ’

£  ' #  *  '
1

&  ■ #  O  '

^  e Â> ©  *

Considere as seguintes afirmações:

I. ts t c izl, tè t c /C-y são fonem as distintos nas 
duas variedades.

II. Na variedade B, as fonema» fal e ffi/apresenlam, 
respectivamente, os alnfonas [*]_ a [C-] em final 
ria silaba.

III. A oposição fonológica entre  Isl e Izl, lê/ e IC-I 
encontra-se neutralizada em final de sílaba, nas 
duas variedades.

Interpreta corretamente CS fatos, do ponto de vista
fonológito, apenas o que se afirma em:

(A) I.
(B) II.
COiii,
(D) I e II.
(E | I o III.

12 .1. Aquela que se deixa prender sentimentalmente 
por cràlura inteiramente destituída de dotes 
físicos, da encanto, ou graça, acha-a 
extraordinariamente dc&da dessesmesmosdcÈs 
que outros néo lhe uéem.

(Mi llôr Ferna ades, Pr o vèr b i o s m o d em iz a d o s i

II. A  p e s s o a  ma is -a tra e n te -d o -q u e -a -m é d ia  
a do rm ec ida
Há multo, muito tempo, havia um rei e uma 
rainha, um casal iguahláno em seus direitos e 
deveres, que dividia tudo, inclusive o desejo de 
ter um b e b ê  (...). O corpo {da rainha] fo i 
colonizado pe la  semente da monarquia 
masculina explorado is. Nove meses mais ta ide 
(...) uma saudávele cor-de-rosapré-mulher foi 
bem-vinda ao castelo.

{James F. Gamer, M aiecontoe de fedas po lticam en te  
corretos)

le l l  s lo  formas v anartes, respectivamerte,c oprorrérbio 
"Quem ama o feio bonito lhe parece' e do in ldo  do 
conto de fadas "A bela adormecida’ . Aras peito desses 
textos, criados para provocar um efeito de  humor, é 
correto afirmar que:

(A) em  I e II há uma bem-sucedida modem izaçãoda 
I inguagem, poi s f oram u sac os vo cabul ári o e s intaxe 
representativos das atuai s te ndências de  mudança 
do  português fa lado no Brasil.

(B )em  I e II busca-se ob ter um efe ito  de  humor pelo 
emprego de defirições elaborad as e pela violação 
da  sintaxe canônica.

(C) cm  I o  p ro vé rb io  perde sua fo rm a  fix a , o que 
lh e  a lte ra  a e f ic á c ia  d is c u rs iv a ;  e m  II, a 
va ria çã o  na fo rm a  da n a rra tiv a  a s s o c ia  a o  
h u m o r  a C rític a  a d is c u rs o s  b a s e a d o s  no 
p re ssu p o s to  de que a m od ificação  da lin g u a 
gem, p o r s i s ó , e lim in a  p reconce itos .

(D) os autores, ao reescreve rem o p ro iré rb ioeocon to  
de fadas, procuraram representar, respectivamente, 
a lingLagem utilizaca pelos membros mais velhos 
da  sociedade e aquela utilizada pelos falantes do 
sexo temi nino.

(E) I e II são formas representativas do estágio arcaico 
dg  Ifngua. Ac proporem tais fonmas, os autores 
pietenderam provocar a sensação de  retorno a um 
tem po em  que se usavam provérbios e se liam 
contos de  fadas.

Q assédio em si trás nomeio um poder aquisitivo 
escoe dsn do ao trabaffi o, a ssimpodendo fazer e 
refazer, adicionando o sentido, junto a essa 
conduta de mulher ideal Não querendo ser 
prejudicial ao método agressivo, mas ac jeito 
decsrvo a man eira pela força que o tráz da forma 
de se agir. A teimosia circunstancial vem devido 
a exotismo da parfici-paçâo com credibilioso 
contraste á ele vadicidade do adultério da simples 
cena de uma turbulência a um ser precioso.
f f  recho de di ssertação dealunodosegundograu)
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II. A safira pertenceu originalmente a um sultão que 
morreu em circunstâncias misteriosas, quando 
uma mão saiu do s au prato da sopa a o 
estrangulou ■ O proprietário seguinte foi um lorde 
inglês, o qual fot encontrado corto dia, flormdo 
maran Idosamente numa jardineira. Nada se soube 
da jóia durante algum tempo. Então, anos depois, 
ela reapareceu na posse de um milionário texano 
que se incendiou enquantoescovava os dentes 
(Woody Alton, Sertr Plumas;

A respeito desses textos é correto afirmar que

(A) o texto I é I ncoerente, pos não faz sentido no 
contexto em que foi escrito.

(B) o texto I e otexto II são ircoerertes, qualquerque 
seja o contexto imaginado para sua interpretado.

{O o texto I é coerente: dada sua finalidade, as 
relações de sentido ternam-se claras,

(D) os  textos le  II são coerentes: dad ase a fina lie ade, 
as relações de sentid d to rnam -se  claras.

(E) o texto II é incoerente, pois faz referência a 
aconted mentos que oontrari am a lógica de qualquer 
mundo imaginável.

14. Observe a indicação cas seguintes transformações
sofridas por vocábulos na sua evolução histórica para
0 português:

1) lupus > lobo
2) acutu >  agudo
tyacetu > azedo

Assinale a alternativa correta quanto a essa evolução:

(A) Em todos os casos houue síncope de consoante.

(B) O último caso é dite rente, porque nele não houve 
a Iteração fonética.

(C) Em todos os casos uma consoante odusiva se 
tomoufricativa.

(D) O segundo caso é diferente, porque houve uma 
única sonorização.

(E) E m to dos os casos as consoantes i ntervo c á I i c a s 
sonorizara m-sc.

1 &. L 1 Não ó bem comunicação, é tran sporte.

L2 Pra mimé Ainda. ..

L1 Transporte, não, acho comunicação...

L2 Você comumca diferentes pontos da adade 
girando você... sabe? faz com que pessoas que 
antes tenam acesso ou mais difictl, ou não teriam 
...de um ponto para outro...

11 Não... Mas vetndafconotaçêodecomunkação, 
hem?

11 É... diferente... certo?

L2 Mas em suma, acho que ... sabe, es tã ligado a 
todo um contexto de... que...

L1 Tira tira tira o contexto de humano essa 
comunicação ... Comunicação de transporte é 
comuncafáo náo humana, né?.. Por exemplo tooã 
estí em guerra o importante é você acabar com as 
comunkaçBm ... n i?  Então.... você destiói uma 
ponte e fica isolado assim da...
(Projeto NURC/SP)

Otexto leprcduz umtiechodaconversaçãoentredois 
locutores, L1 e L2. A afirmação correta a respeito 
dele é:

(A) Na o ocorre comunicação entre os interlocutores 
porque as falas estão fragmentadas e não hã 
dese nvo lv imento de u m tó pioo,

(B) Hà co mun i cação enlre os i nter I ocuto nes p o rq uc 
a mb os estã o situa d os n u m mesmo co ntorto e 
partilham de conhecimentos comuns, o que 
permite os truncamentos e as omissões.

(C) Não há comunicação entre os interlocutores por 
causa dos truncamentos e das frases que não 
o beae cem a o p ac rão estabele dc o pel a g ra mát ica 
da norma culta.

(D) Oco ire comunicação entie os interlocutores poique 
há muita repetição de termos, há frases que se 
completam umas ãs outras, e não há digressão 
em içiação ao tópico.

(E) Não hã comunicação entre OS interlocutoies de vido 
à presença de frases incompletas e de digressão 
tópica.

16. A violência internacional é como um vírus, sempre 
no ar. que pode provocar £í£ê£ maiores ou menores 
sempre em função do grau da resistência dos orga
nismos. É, portanto, como todo víius. de natureza 
essencialmente cccrtunista.
A escalada np traque ilustra-o ã perfeição. É também 
um exemplo da extrema precariedade dos atuas 
organismos polltioos internacionais, a começar das 
Nações Unidas, que em tese deveriam atuar como 
anticorccs diante desses riscos.

As palavras sublinhadas no texto:

[Aj estabelecem uma refetercia comparativaertrecois 
mecanismos de agressão, mostrando que um é 
pior queooutio.

(B) são sinónimas e, portanto, apresentam sentidos 
equivalentes.oqueastornaredundantesepouco 3
significativas. ó

(C) estabelecem uma comparação entre dois meca- 1
rismos de agressão e mostram como um se |
difeienciadooutro.aousarptedominaniemenie -j!
pai avras c o ur iverso ce sig rifi cação de um s ó deles. íi
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(D) estabelecem uma referência comparativa entre 
dois mecanismos de agressão e, por pertencerem 
todas ao m esm o cam po de s ign ificação , 
contribuem para a manutenção temática.

(E) são quase sinônimas e, por pertenoerem ao campo 
lexical dedois diferentes mecanismos de agressão, 
estabelecem uma conexão entieeles.

17. I MAJOR FRESCURA NO EXTRA, UM DIREITO 
SEU.
Muita gente pode achar que ê só frescura, mas 
frescura tipo Extra só o Extra tem, Basta ver a 
frescura d as frutas, legumese verduras Toda essa 
frescura o Extra chama de respeito à qualidade. 
Respeito ao cliente.

II NÃO PENSE APENAS NOPRESENTE DO SEU 
FILHO. PENSE NO FUTURO.
Doze de outubro é Dia da Criança. E só ligar o 
rádio ou a televisão, abnrumjomalou uma revista 
e oonstatar que está todo mundo só falando de 
presente. A gente queria destoar um pouco: 
queríamos falar de futuro.

Observe o sentido dos termos frescura  e presente,
nos textos acima. A  afirmaçã o correta a respeito deles é:

(A) Ambos estão empregados no sentido denotativo, 
não sendo afetado o sentido literal.

(B) A m bos são fa tos  de po lissem ia  e conotam  
inicialmente umdeterminado sentido, que édepois 
substituído poroutro, denotativo.

(C) Ambos são fatos de polissemia: presente, oscila 
entre dois sentidos; e frescura é empregado 
inicialmente com sentido conotativo e depois

°  Com s e n tid o  I itera I.
1 (D) O  termo frescu ra  está em pregado no sentido

conotativo; e presente, no sentido denotativo. 
g (E) O  term o fre s c u ra  está ernpregado no sentido

denotativo; e presente, no sentido conotativo.

£ 18. Gosto de desafio: a dificuldade è o melhor
^ combustível.

|  O cabeça de tudo foi a barriga. (Resposta à pergunta
* sobre a identidade do lider dos agricultores que, por falta
4 de cormda, sa quearam um armazém, na zona da seca.)
í  Observando os p ares

£ I. a dificuldade/o combustível;
ILo cabeça to  llder:

? III. a barriga /a  com ida,
I
ê Identifique a relação lógica existente entre oselementos
£ de cada par e. correspondentemente, a figura de
£Í linguagem que ocorre:

^ (A) I. similaridade: metáfora;
|  II. contiguidade entre  continente e conteúdo:
5 metonímia;
S III. contiguidadeentreparteetodo:m eton im ia .

(B) I. contigu idade entre  parte e todo: metáfora;
II.similaridade: metonímia;
III. contiguidade entre continente e oonteúdo: 
metáfora.

(C) I. con tigu idade entre  con tinen te  e conteúdo: 
metonimia;
II.similaridade: metáfora;
III. contigúidadeentreparteetodo: metonimia.

(D) I. contigú idade entre  parte e todo: metáfora;
II. contigúidade entre  continente e conteúdo: 
metáfora;
III. similariaade: m etor Imia.

(E) I. s im ila rida d e : m etáfora;
II. co n tig ü id a d c o n tre  parte e to d o : m eton im ia ;
III. con tig u ida d e  en tre  con tinen te  e con teúdo : 
m eton im ia .

19. Algum tempo atrás eu disse num programa de 
televisão que a múscapopular era o meu radar Outro 
dia, no aeroporto do Galeáo, no Rio de Janeiro, uma 
senh ora me pergun tou o que eu queria dizer com aquilo. 
Expliquei a ela que por meio da música popular eu 
percebia para onde as coisas estavam indo e que isso 
era fundamental para a minha vicla e para o meu tabalho. 
Eia então me perguntou se isso tinha a ver com gosto 
ou preferências. Respondi que tinha a ver princi
palmente com não ter preconceito. "E fundamental ouvir 
de tudo’, observei.

Considere as fo im as pelas quais se fez o relatode um 
discurso proferido por outra pessoa ou pelo próprio 
narrador

I. eu disse que ... / Expliquei a ela que ... /  Respondi 
que...

II. uma senhora me peiguntou o q u e .../ ela então me 
perguntou se...

III. “É fundamental ouvir detudo", observei.

Ê correto afirmar que as formas compreendidas:

(A) em  I e II in d ic a m  d is c u rs o  in d ire to ; em  III, 
d iscu rao d ireto.

(B) em  I indicam discurso indireto; em II, discurso 
indireto livre; em III, discurse direto.

(C) e m l e III indicam discurso indireto; em II, discurso 
direto interrogativo.

(D) em I indicam discurso direto; em II, discurso indireto 
in te iro g a ti« ;e m  III, discurso indireto.

(E) em  II e III indicam d iscurso indireto livre; em 
I, discurso a iretD.

20. A molecada não gosta de regras, muito menos de 
castigos. O Brasil neném não gosta de leis. Não acredita 
que elas possam ser realmenfe aplicadas e detesta a 
Idéia de que transgredi-las possa lesultar em punições.

O bserve as séries abaixo, form adas por term os 
retirados do texto:
I.a m olecada/o  Brasil neném;
II.regras / elas / -las.
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Identifique aafirmaçãocorneta:

(A) Em I e II, retoma-se o referente, substituindo-se 
o term o in ic ia l por uma exp ressão  nom ina l 
equivalente.

(B) Em l, retoma-se o referente, substituindo-se otermo 
in ic ia lporum apró-fo rm agram atica l;eem  II, por 
piõ-formas pronominais.

(C) Em  I, retom a-eeo re fe ren te ,subs trtu indo -seo  
te rm o  in ic ia l p o r  um  g rn p o  n o m in a l m a is  
ab ra n g e n te ; em II, s u b s titu in d o -s e  o  te rm o 
in ic ia l por p ró -fo rm as p ronom ina is .

(D) Em I, o referente nâo é retomado: m olecada e 
B rasil neném náotèm  o mesmo referente: em II, 
as pró-formas pronominais substituem o mesmo 
termo.

(E) Em I e II, retoma-se o referente: em I, substitui- 
se o termo inicial por um grupo nominal menos 
abrangente; em II, substitui-se o termo inicial por 
giupos nominais equivalentes.

21. Frequentes vezes voltou-se o poeta Gregório de 
Matos para a 'cidade da Bahia', falando dela ou a ela 
atribuindoum discureopróprio. Nesses poemas, o leitor 
encontra,

I. comotom geral, acondenação moralista,quesupõe 
um quadro de valo res positivos, e m n orne dos q uais 
se acusam vicios e viciosos, corruptos e sistema de 
corrupção:

II. como e s tilo , os engenhosos jogos verbais do 
trocadilho e da paronomásia, da antitese e do 
quiasmo.que, entre outros, acentua m os efeitos da 
sátira barroca;

III.como q u a d ro  h is tó r ic o  de fundo, as rebeliões 
natrvistas, que desafiam  o poder português e, 
valendo-se da crise deste, fazem relaxar o jugo 
colonial.

Completa corretamente o enurvdado o que se afirma em

(A) I, I Ie III.
(B) l ie  III, apenas.
(C) l e lll, apenas.
(D) I e II,apenas.
(E j II, apenas.

22. Enquanto pasta alegre o manso gado,
Minha bela Marina, nos sentemos
A sombra deste oedro levantado.
Umpouco meditemos 
Na regular beíeza,
Queem tudo quanto vive nos descobre 
A sábia natureza.

Nesta estrofe inicia Ida Lira XIX, a e M a rília d e  Dirceu, 
o poeta Tgmãs António Gonzaga

(A) confidenda-se à musa imaginária, naquele tom 
pungentequejâ permitiu aalguns críticos apontar 
em  seus versos indinações pré-românticas.

(B) d irige-se  à amada, trans figu rada  em  pastora , 
segundo  o câ n o n e  de uma convenção poética 
para a qual a justa  o rdem  do m undo natura l é 
tam bém  um  im pera tivo  está tico.

(C) celebra o a mor rústico, inspirado pela força primitiva 
de uma natureza que, sugestivamente bela, reflete 
as paixões da ingênua pastora.

(D) convida a amada a desfrutar a beleza natural da 
paisagem agreste que, provocando o espirito, lhe 
permite melhor avaliar a efemeridade de tudo quanto 
vi'te.

(E) canta a harmonia que se estabelece entre ele, 
pastor, Martlia, a idealizada virgem, e a natureza 
expressiva, revelado ia dos instintos.

23.I.AlvaresdeAzevedo, num dos dois prefácios que 
escreveu para a Lira dos v in te  anos, assim se 
justificou: 'É que a unidade deste livro funda-se numa 
biromia'.

II.CasfoAlves, como epígrafe a Os escravos, valeu- 
se de uma citação de Heine, da qual se traduz 
aqui a seguinte frase: 'A poesia nunca foi f>ara mim 
senão um meio consagrado a uma santa finalidade '.

A b inôm ia  e a santa  fina lidade, destacadas nos
dois enunciados, apontam, respectivamente, para as
seguintes marcas das obras citadas:

(A) I. d rv isão  en tre  co n fissã o  sen tim en ta l e iron ia  
m e lancó lica ;
II. em penho m essiân ico  em lutas libe rtá rias.

(B) I. oscilação entre a sátira política e o lirismo amoroso;
II. discursividade reformista de motivação religiosa;

(C) I. confronto entre pieguismo cristâoe idealismo pla
tónico:
II. compromisso com a consolidação do novo 
regime;

(D) I. combinação do tom paródico com o civismo 
nadcn alista;
II. defesa do idealismo romântico diante do 
cientifidsmo.

(E) I. mascaramento poético por via do cinismo e 
da morbidez:
II. recuperação da mitologia eda retórica dássicas.

24. IdentifiqueaafirmaçâoINCORRETAsobre Iracema,
de José de Alencar.

(A) Anarrativa extrai sua força, em grande parte, dos 8
símbolos, das sonoridades e dos ritmos -  Sj
qualidades da linguagem poética que integram í
decisivamenteo discu iso ficcional. st

(B) Ahistóriada indiatabajara é-nos apresentada com I
asvirtudes de uma lingua culta que, noentanto, se ^
vale metodicamente de elementos ejqjressivos da jjj
llnguatupi. j

(C) O amoroso acolhimento de Martim por Iracema, s
primeiro, e a submissão desta ao destino adverso, |
depois, sugerem uma sequência histórica do S
precesso colonial. S
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Atençáo:
*  Leia atentamente as questóes apieseatadas.
*  Escolha apertas da as das propostas: ama, obrigatoriam ente. dentre as questões 1 e 2 ; 

a outra. obriça tõ riam er te. dentre as questões 3 e 4.
*  Redija a resposta ao que cada uma delas propõe, usando uma folha paraoada uma.
*  Assinale no local ind icadoda  Folha de Resposta o número d  a questão escolhia a.

Q uestão  ne 1

L e ia e  compare os fragm entos abaixo. Identifique e caracterize, da perspectiva lingui st ico-a is cursiva, 
cada  um deles, quanto ao seu modo (ou tipo) de organização textual. Justifique seu ponto de  v is ta  com  
dados dos próprios textos.

A  seca no Nonatesite é um  problema antigo, cujos registros remontam aos tempos da colôma e do 
império. £ um fendmeno da natureza, inevitável como os terremotos, os vendavais e as enchentes. O 
mesmo não se  poete dizer da fome nas regiões ate semi-ándo brasileuo. Ao contrário da seca, a fome é 
um problema evitável. A solução depende apenas (te medidas adequadas tomadas na hora certa.

rVeja, 06Í0S/9SJ

Vejo cia lamento como so ostrvossem saindo agoia, w ios, da moldura oval -  o rosto e o busto maio 
virados para a esquerda. Vejo o pescoço  curto, o porte imperioso da cabeça, os  bandós gnsalhos 
iB alçados palas randasda capota da viúva. Os olhos puxados a o olhar perspicaz. O aquiUno brusco do 
nariz, as maçãs sal rentes, o queixo forte.

(Pedro N ava, Baú d e  ossos.'

Piano tomou o machado emprestado de Seu Joaquim e tafuShou no mato. Foi feliz po rque trouxe melde 
jatai, que éom ais gostoso e o mais sadio. Mel, porém, é corsa que ninguém compra: todo mundo quer 
de graça. O h omem andou de p o rta  em porta e mal deu conta de vendar uma garrafmh a, apurando mil- 
iéis. ia continuar oferecendo, mas SeuElpidio cercou ele no largo do cemitério.

(Bernardo Élis, '"A e n xa da ")

Comente, ri os

C n n leü  d o s E sla b e I en i d o s na q ue slã o :
Língua Portuguesa

H a b ilid a d c s A fc r id a s :
Capacidade de: produz i r e  lercom petenternenteehur- 
ciados em  diferentes linguagens e traduzir umas em  
o u tra s ; d e s c re v e r e ju s tif ic a r  as p e cu lia rid a d e s  
fone lógicas, m o r fo ló g ic a s ,  lexicais, sintéticas e  semân
t ic a s  a  d  p o r t u g u ê s  b r a s i le i r o ,  CD m  e s p e c ia l  d e s t a q u e  
para a s  v a r ia ç õ e s  r e g io n a is  e  s d c ío le ta is ,  e  p a r a .a s  
especifitidades da norma padrão; interpretar adequa
dam ente textos de  d ife ren tes géneros e reg istros 
li ng uísticos e ex pi icar prooe ssos o  u argu me ntos util i- 
zados para justificar sua interpretação; com preender, 
aval ia r e p roduzi r t e x to s  de ti pos va riaa d s  em s ua es- 
trLtLra, o r g a r i z a ç â D e  s ig n if ic a d o ;  p e s q ü s a r e  a r t i c u 
la r i nformações lingüísticas, literârias ecu ltura is.

Resp o sla p o ssiVe I A :
Identificação ; I. Dissertativo, 
Narrativo.

II. Descritivo, II

Elementos para caracterizaçãoe justificativa:

I. E ^ ios içáo , explicação ou interpretação de fatos e 
dados da realidade; vi sâo c r it ica d o  autor sobre a seca 
e a fom e no Nordeste; uso de verbos no presente de- 
te rm ira n d o  d  c a rá te r  g e ra l aas e x p lic a ç õ e s  
(atempo ralid ade); estabelecimento de  relações lógicas 
entre as idéias (a se ca é  um problema antigo e inevitá
vel porque é um fenôm eno da natureza, mas a fom e é 
e v itâ w l porque depende apenas de  medidas adequa
das tom adas no m om ento certo).

II. R e o o n s tru çá o ,p o rm e io d a p a la v ra ,d a s fe iç6 e sd e  
uma mulher; apresentação de um determ inado esta
do; enumeraçã o de cara cteristicas.qu alia ade; presen
ça de intensa adjetivaçáo (pescoço curtD, porte imperi
oso da cabeça, bandós grisalhos, olhos puxados, olhar 
perspicaz, aquilino bmsoo do naris, maçãs salientes, 
que ix  d  f  o  rte); verbD n o  p ie  se nte i r d  i ca s  im ult aneia ade 
em relação ao m o m e n to d a enunciação; não hâ, entre 
os e lem en tos descritos , re lação de anterioridade, 
pDsteriorídade ou causalidade.
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III .A p resen taçãode  um asequèn cia de fatos; p reser 
ça  d e  verbos d e  ação  (tornou, tafulho, trouxe, etc.); 
presença de personagens (P iano, Seu Joaquim , Seu 
Elpidio); defin ição de  um espaço  (o mato. a cidade, o 
largo do oemüério).

R cs  posta P o ss iv a  IB :

Iden tifica çã o ; I. Jorna lís tico , II. Literário, III. Lite
rário.

CaraderizaçáDe justificativa:

I. Apresentação de informações e interpretação de fa 
tos da real idade; vi são criti ca do autD r sob ie a seca e  a 
fom e no Noideste; estabe lecim ento de relações lógi
cas en tie  ac idéias (a seca é um problem a antigo e 
inevitável porque é  um fenóm eno da natuieza, mas a 
fo me é ev itãvel po rque de pende a pe nas de  medidas

aaequaaas tDmaaas no momentD certo); linguagem 
denotativa.

II. Reoonstruçáo, a partir da m emória, d a s fe iç ó e s d e  
uma m ulher (V e jo , oo mo se estivessem  sa indo agora, 
v ivo s ,cs  m o le u c  o v c lj :  fo c o ra rra tiv o e m  l - o r ü o a :  
relação de proxim idade oo mo o narrado; presença de  
intensaaajetivação (pescoço curto, porte imperiosDda 
cabeça, bandos grisalhos, olhos puxados, D lharpers- 
picaz, aqu ilino  brusco do nariz, maçãs saliertes, quei
xo forte); verbo no presente indica sim ultaneidade em  
re lação  a o  m om en to  da  en u nc iaçã o ; linguagem  
conctativa.

III. Foco nar lativo em  3x pessoa: dista no ia me nto do nar 
nado; presença de verbos de ação (tomou, tafulbo, trou
xe. e tc ) ;  p resença de  personagens (Piano, Seu Joa
quim, Sieu Elpidio); de fin ição  d e  um espaço (o mato, a 
cidade, o largo do cemitério); maior libe idade lingüísti
ca ("Seu ElpiaiD cercoL e le  td  largDOD cem itério ').

Q uestão  ns 2

Cons ider ando as car acter istica s da li ngu age m oral e da li ngu age m esorit a, com pan  e ana li se os textos i  
e 1 1 . lev ando em oo nta o modo como se co nstròi a i nter locução em cada u m de les.

i . Carta:
Çpio amigo Niltom: O Filme é de Tarzam.

Niltom como vai tudo bom Niltom em prime iro lugar quero t: con vidarpa ranós assistir um filme no cm ema 
Niltom o filme vai sermuitoma ssa Niltom O artista do filme Tarzam Niltom eu convidei uma s menina e Eu 
quero que você convide outras meninas também.
Eu voi; ti espera Niltom O filme vai sor às 14:30 noras 0 nome do Cinema éC ine Tatiana lá no Coxipó.
Niltom nào ligue com a dispesa deixe com comigo Niltom Eu vou ti esperaria na portaria do Cine Niltom
não falte hspero la ass: Gelsom.

(G. é* séne)

1 1 . Historia da Minha vida
Historia da minha vida
Vou come car esta História falando da mmna vida.
Minha vida e uma vida muito fehz porque eu tenho minha querida mãe é ela e muito boa para mim. 
Quando nós morava no Paiaguai em mu/to difial, o produto que nós colhia nós tinha de dar a 

metade pro comissário epia vender tinha que pagar o Permiaosenâo não tiro nem um g ião de cereais só 
quê nós sempre espera um dia comseguir um pedaço de terra, e com 0 esforço um pouoo de cada um e  
com a colaboração e 0 sacrifício das irmãs nos lemos npje onde morar.

Mas só guando fazia um ano que nos estava aquiaoonteoeu que 0 meu irmão morreu e nos 
fiquemos muito triste mas agora já  famus nos desacostumando.

(S .L , ^  série)

Com entários

C o n te ú d o s  E s tabe lec idos  na q u e s tã o :
Língua Pd rtugLesa

H a b ilid a d e s  A fe r id a s :
C apacidade de: descrever e  ju s tif ica ra s  peculiarida
des f d n.o lógicas, m orfológicas, lexicais, sintáticas e

semânticas do português brasileiro, com  especial des- 
taauepa ra  as variações reg ior a isesD cio le ta is .e  para 
ase specified aces da norma paarão; p roduzire le rcom - 
petentemente enunciados em diferentes linguagens e 
trad uzi r u mas em outra s; comp iee nder, avaliar e  produ
zi r textos de tipos va ri aa ds e  m s ua estm t Lira, Drga n iz a-
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çâo e significado; pesquisar e articular informações lin
güísticas, literárias e culturais; interpretar adequadamente 
textos de diferentes gêneros e registros lingüísticos e 
explicar processos ou argumentos utilizados para justi
ficar sua interpretação.

Padrão de resposta esperado:

Texto I (“ Carta"):

Pelo fato de escrever uma carta, o autor deste 
texto mantém, através da escrita, uma grande proximi
dade com relação ao seu interlocutor, que é específico 
e vem representado como co-participante da situação 
de produção do discurso. Isso vem indicado, na escrita, 
pela repetição freqüente do nome do interlocutor, ‘Niltom".

Observa-se que este texto, embora apresentado 
sob forma escrita, poderia ser visto como uma repre

sentação de um discurso oral coloquial, pelas suas ca
racterísticas estruturais.

Pelo fato de relatar a história de sua vida, o autor 
desse texto mantém, através da escrita, um maior 
distanciamento com relação ao seu interlocutor. Este, 
embora pressuposto, é um interlocutor virtual, genérico, 
que não é representado como co-participante da situa
ção de produção do discurso.

Esse texto aproxima-se mais das expectativas 
de organização estrutural de um texto escrito, embora 
traga marcas de oralidade características da variedade 
lingüística de seu autor (“quando nós morava", ‘o produ
to que nós colhia nós tinha de dar“ , "nós sempre espe
ra”, “quando fazia um ano que nos estava aqui", “nos 
fiquemos muito triste").

Texto II (“ História da Minha Vida"):
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ANEXO 2 -  PROVA DE 1999

In-strucfies. Os dois iejrtos abaixo transcritos servirá o  d *  base para 
as questtes de rn ln w o s  1 , 2 *  3.

T E X T O  I

EI Rey

Prostrado aospèz de V.htagd.. Pedro &ueno Cacunda, 
manifesto que pggnggpittfd âssus cortpanb is  os prfoteyfü# 

povcedores da ddade de Sam Pauto. índios naturaes do destrido 
damesma Cidade. côm&ssàrâa as ccnquistas daqu&ttas terras, 
eserloens; e dos pnopnos írtíios  aggregadas seopGoarpp de duas 
nasçoens gentifícas, huma cbantaüa Cow&dPf, que senftorea o Ryo 
de Napeba, esuas vertentes, eoxíra ctiantaüa Puriz, que sertrorea o 

Ryo de M typuassu. o também suas vertentes: destas duas 
nasçoens seaggregarao depas tambem afguns tndios. os quaes 
seachavêo possuidores óemuitas toioetas de ouro, que tbes 
servir&o dechumbadas das (tohas com que pescavão, ejuntamente 
de enfeites com que seomasâo suas motheres. einquirhdo, os 

dittos povoadtres, estes mesmas tndios. de onde aothiam aquettas 
fotbetas, deziêo, que havb  naquetfe sertão, Rbeyros que com 
amundaçdo das agoas sedesbarrancavâo as suas beyradas, 
enefías, úiniànuic&s a Sr'*? sums agoas, M or Pa tenra as crfbtâo, nflo 

fazendo caze da abundanda de Oure empô. por tbenSe ter aquette 
ministério que tbes bnbêo as fotbetas.

C a n a  d e  ^ d r o  üuano  C a cu n d a  ao  Re i A r a a  de S a n o u  / u n e  en i 06  de 
M ie m b ro d e  173* A rqu ivo  - i  « q  ri c a  d  lire ma r im  L is bo a  P o n jg a l

TEXTO I I
A  Fada  qu e  V irg u  B ruxa

Era uma vez um a fada que adorava criança todb dia dava bs/a 

para as criança mas tambem csva escova de d e rtepa ra  escovar os 
dentes e eia cempre tazja m agca  ate  que um  da raptarao a tada 

oras foiJo mundo forâo a tras dafada e inconttarao a fótfa nias era 

estava amarrada na cadeira e etos não tnham  trazido canvete para 
sou fe ra  feda mas derre pen te  ata virou bruxa

Te«« produzido em carne*» escolar por criança da 1* sárie do ensino 
fundamental -1 -»1

1. Formas corno aospêz, esertoens, seaggregatâo, asmesmas, no 
texto I , e dafada deire pente, no texto 3 1 , pen rilem  oonduir 
qu *:

I .  Tanto o autor da caria oomo a oriança dem oraram  
desconhecer a isgsi-açâc re l^ iva  á segmentaç-áo de 
paiawas na .escnia da língua portuguesa.

I I .  Era frequente, nos textos antigos, a cp-ç£o por grafar 
paiawas fundõnais monosslábiças acopladas a 
radicais acentuados.

I I I .  Apenas os d i ic o s  pronominais pedem  ser grafados 
juntamente com  os radicas acertuados, ma escnia de 
textos anlgos.

É correto o que se afrrna APENAS e-m

<A) I.
•i B ;■ X *  X X .
(C> IX.
(D ) l i e  n r ,
CE) r r r .

Com relação ao Ire d io  por (beo&o ter aqueffe onoisferfo que
JftasfinMo arfoibofas ítexto 3)

I .  EMSie um a ocorrénaa de interpolação sin iâfEa da 
n e g a d o  na con^rução clHico pronoinnaJi + verto .

I I ,  As construç&es com essa inlerpclaçáo sínláfca náo sflo 
empregadas no porlixjués brasileiro ointemporflneo

I I I .  Essa interpolação snlâíca é e m p a p ta  ap-anas oomo 
reourso estí is loo  no portuçpjês brasilero oonle mpcráneo.

É corre io o  que se afirmai AP ENAS em

(A) I.<B) II.
(C> I I I .
P  I  *  I I ,
(E) 3 * 3 1 1 .

Com relação á gra fa  dos ditongos nasais, observa-seque.

I . Tanlo a cariai com o o fexto da cnança apresenlam çana 
variação na g ra fe  dos d fongos nasas á lonos.

I I .  A  representação gráfica da nasaldade, variável na 
escrita do português anfgo, enconlra-se astematizada 
no português confea^porãneo.

I I I .  A  vanaçâo nai gra l ia dos difcngos nasais, em a mbos os 
feXlos, deve-se ao fe io  d *  que a re s a li& d e  è 
tardiamente adquinda na oralidade.

É correi o o cfie se afirmai em

(A>
ie>(C)
(D) 
CE)

3. apenas.
I I , apenas.
I I I .  apenas. 
i t  i r ,  qsenas. 
3.  33  e  333 .

Considere as seqüfincias 1, 2 e 3 e o fenOmeno da 
pressupôs içflo.

1 Maria deixou de *u mar / M aria oonlinua iSj mando
2. M aria começou a fa ba lha r.' Marta passou a trabalhar
3. Lam ento que Jorge tenha sido d e m id o

é  corre io a frm a r que

(A) fente s ifo  é o maroador de pressupoaçao do frag mento 3.

■: a :■ em  2. o conteúdo pressuposto é introduzido peto verbo trabaffiar.
fC) íamsrjíci é om aroador de pressupoaçâo do fragmento 3

(D) em  fi, o oomeúdo pressuposto é in froduado pelo verbo 
f̂ Lmar.

CE) demitido è o marcador de pres&uposçfio do frag mento 3.

Considerando, da perspectiva da regãicita, as seqüências.

I , A  música que de goa a  é a que tocai no rádio todos os 
dias e faz o maior sucesso.

í .  N3o daxa de ser sur^eendente o fato cte que o Brasil 
sobreviva á onse.

3. Antânio aíirmcu várias vezes de que senai inútil vender 
o  casaráo.

IÉ corre io a frm a r que

CA) nenhuma das seqüênaas segue a regénaa padrâs, 
supdimídH pela linguagem ora l.

■: B :■ 2 segue a regenda padráo.

(C) 2 e  3 s e r ie m  a regênda padrSo.

flD) 1 * 2  estão formadas a partir c a regênce padr3o.

jE ) 1, 2 e 3 esiáo consthj idas a partir da regánda padráo.

MEC - Exame Nacional de C ursos -  Provâo93 
Graduando& de Letras -  Prova Am aie la
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Al enoflo Paira responder ás questoes de  núm eros 6 , 7 , a e  9. 
considere o texto abaixo.

A  p ra ia  ide f re n te  p ra  c a s a  d a  vd

[1 ] Eu guerte H jrfsr. & f á u  VSnTO U0553/ 3  p a te  itfffaf <pj0 0U 

iúeaíizü no caso parUrviarizado de 01ioOa pessoa, em 

pnm eiram enre, sen a de frente para  a casa ca  wô, com v s fa  para o 

meu guerte. te ter ume ptantaçãozinOa tfe água de opop e. te vás tfe 

CftâC s «  Ce areja, eu Pu fava uns granadAc? p re a tfe n f e. A sa m  eu, o 

Z e  e cs cara não Itc-a gru tfantfo  guantfo va* tfa r os rote de Corcel U 

Na mtnOa praia ocb m eus sonftos, >a roíar vaaanas wús e u m a p â  tfe 

fte A n es tecs  fazencte umas merancte nervosa/ Uns sprvefác 

saraífe,' Uos nurigauzão federai.' Urnas vrtänätess .servúía,' X-tude! X- 

C a tí ire s a  CeDofi rn ü : 'X is te r  Mc Tony's e gemada á wontece pnos 

brufPfir a p ra s  nenacai Tudo ds grdôsi' A s  mina. eprctesve. te 

idroísÉar surfistas cfiamados Petersoo Rooaído Foca 

(conOecidmtemente como do caso da figura particu larizada da 

m irrta  pessoa, p o r  eprenfptej. Fns ganfoar as deusa, o xaveco 

caD fiaáo  ssna... o nwu. "E  ars. Nina ftem te tea j?  O uaí feu  C .E .F .?  

Tua f is /á  teve catapora? E teu Ho? E tua avó? t jhu li JbA gaodenr E 

se  eta M a s s e ; "Vaiprocurar a rua fu rm a r, rranfta íUnma esíana Dem 

do meu tedo. p ra  au oáo ficar jro cu ra o d o  muitei'

[2 ] E íc te sve . su  pue ri) surfar, m os oa p ra ia  tcfeaí dos meus 

soD to  j'äguei'ä gue eu desacreditei, raefie i o f ic o  e fa le i "r»oesss,r J 

Nêo Davenam fu te raes. fffa ve n a m  porgue  á vânos tuüaraes!}. A 

"Eu. o Z è  e  os Cara. Paneíe iros a n d  Fnsods A ssooa fted" te 

encarregar o eoioeam enlti de p lacas a/es f tf/is» tc n t  os d iferes. "5 a  

fora, fUDanao.' C è  num  saõe guem  cè  éF. E os DiíJjo ia da r àrea 

rapidindo! C è  ao ía , jo v e m #  fráíis num  guer rtcar gue nem  um 

colepa meu. O  Cac^orráô. da A ssoete fáo dos S u rfs tes  de 

Femaoiduüo, um as artiLted? sem  pé  o em  rsa&epa.1 EotSo vam o 

nessa: oa praia  dos sondos gue eu fa te rÉ  o scoonDoT, le r«  menas 

água s a p a d a ' iA teoas pergue fyua  ê te mm te a .'J Eu te conseguir 

ficar ao? pè oa o*00a topuiiOa tigrada, sair do Oaek side, suOir oo fio, 

fraDalbar a e^ourna, íiíDaa.'.' Meus pes ia g ru d a - na parafina e eu ia 

ficar sd te. rinopantfo os í le o  e fazendo pose pras Dere, d a id o  umas 

p iscada de rabo de oteo e rasgando umes onda de 30 m efros {tudo 

Dem, vai,1 Uoc m efro e m e ü . Mesoto sem  s&rir a boca, eu ia ser o 

centro das areoçaes e os nepúrter ia m e tecaftzar com  neon, luz

estetescápica rofeoôzaía e uns síiowr de caio tezer,',' £Jg jg

ooooonreotes, eu ia sagnsr déürno seriou , po rgue  um  esgueoeu a 

prancdja. (Tamém, o cara m arcou !) E as m n a  a í  íá. “ üfJU:':' Foca á 

animaM Focatiza o Focall O cara á oprôpiopatê de ÓtiudF

[3 ] EjucrusivameDle. eu guerte surfar, dai os cartefra da

R e p ú b lica  ose pedir&w pra  te iar oa revtsfa, a vú tirou uor p e io  de 

oíjoí. "Cá ouoca v a i fa iar oa revista, Fe le rsoo  R o o a fd o r Dar eu faiei. 

^AiTgü?‘?, Eu? Ê com igo? Tá iio^poT. Eu jâ  apareço do rátíio.' F o r 

gue eu náb posso  teter oa navisTa?!1 E o tío  vam o oesse de novo: eu 

guena pensar, m as eu oeo? tô íigacb oesses ia oce  ije

urope... Dorm ir na p ia .. S iperm ernopia ' Esses iance ai quem pensa  

á o Zé,1 Eu guerte escrever,' Em sü m i/e : eu p a re i de pensar, agora 

eu sá surte,' Conseguentem ente. Feiterson Foca.

Fflín perwnííem eul *  '"Sífcnnhra *  AAa der pícyama que 
newäudonou o rumodsino do tedo trssitelro O pograma ^ScbUnhos do 
Aader cfiagio de fielpeXavwr Maroo Bancfli e ^ado Bonfá 6 v ö o jö *  
pdaràdiú 33 1 cy  -Jís SA> Dadú  a em outas cidade» do Brasil

RoipiídN;» Ano 1 r f  2

Cdm reiaçflü ás fcnnas vaaarlas, oooosa « sooooDo, observa- 
se que.

I . O b autores d *  le x ta  procuram  supfrr a falia de s im bolos 
espeoíTidos, oa e sc rla , para representar ren^m ence 
p rosádicos com o oon iom os e fitoadona is  ascen don l®  
a co fia d o s  ao  alonga mento vocálico.

I I .  A repertçâo do vogai« consW ui uma le n la lv a , por parto 
dos au lc ro s , d® rqpresentor, na o m ita ,  d torengas d® 
pnonúnd®! ra ía tva s  á qualidad® das vogais tônicas 
dessas pteavras.

I I I .  O  uso d® ô is  fo rm as p ro A iz  um  tfe ito  d® inüonsrtcaçSo 
s®melhartle ao dHid® oom o uso d® advérfcios.

É correio o qiu® se afirma APENAS em

CA) I,
(B) I I .  
CO
(D)

CE)

i i  r.
i ® ii. 
I* iiL

Sotore as ® )#caçG ® s e n l®  p a rín isse s  fteverfem  porgue á
vános íuberáfes e M enas porgue água ê fem inina, è  corto lo
aárm ar que- os autores do texto,

(A) embora procurem  rep rw e n te r um  ^arg ío  d® su ris tes , 
preooupam -se em  la ze r uso  oorreto das regras de 
co ico fd áno ia  verbal e nornna l da  Fingua portuguesa.

(B ) ao produzirem  erros d® oonoordianda, ca raderizam  a 
personagem  Pelerson Focai com o fa lan le  d® uma 
variedade do português assooada som ente a su iisaas.

(C) ao  proporem  la s  ejgjlicaçôes, fom eoem  os m d ivo s  que 
levam  m uites pessoas a le x iona r, nesses oonteXlos, o 
verbo Davere o a d v é rb o  manos.

(D) ao alrtteuirem erros d® conoordânda  a um  suposio 
t ilfH l lf l^  procuram  assod a r aos s u r is te s  ®m geral a 
i mage m de náo esoolanzados.

(E) ao  em pregarem  as fcrm as fteverãm  ® menas, os 
autores do  l®cto e vd e n d a m  seu desoonhedm onlo  ctes 
regras de concordância verbal e  nornnaJ da I íngua 
portuguesa.

Analisando oonstuçôes oomo:

Na oiioOa praia dos meus sooOos [1| e Na praia ideai l i js  
nw us sonlpo(2]

Uos m m g a u z a o  t e d i ír a i, ' [ 1 1 e  Urnas « ta n n n a s  s i? r v td a i' [ 1 1

M á u sp á s  te g ru d a r na pa ra lfna (2 ] e Os csnnba da  R epública  
me pe tfira m p ra  fa iar na nen sfa [3 j

e oonsderando que os e ^ u d o s  s  so o id in g ü iâ c a
demonsaram q je  hái v a n a ^ o  no  uso  de regras de
Qonoordâníaa verbal e mamind, observa-se »^je:

I. O b autores do texto sflo inconsisieiiles na maneira de 
representar o tunaonamento das regras de
concordância nominal e verbd no jargão que des
assodam aos suristas.

I I . O s autores do texto variam intencionalmente a maneira 
de representar o funcionamento das regras de
concordância nominaí ® verbal, porqu® assm  falatom 
os surfidas.

I I I .  O s aulores do  lertto propO®m u ma regra  consistente d® 
m arcação da variação d® núm ero, ftexionando apenas 
um  elem ento d o s n la g m a .

IÉ co rre io  o que se afirma em

CA) i ,  apenas.
(B ) I I , apenas.
(O ni.flpíxifls.

I I  e  I l l . a p m a í .
(E ) I ,  l l f r  I I I .
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9. Lccalize as seqiiéndas 1. 2, 3 e 4 no oontexto em que
oconrem.

1. Vai procurara tua Ajrn»/|1]
2. Sá fora. tiíiaráo! Cá num sabe quem oá é! [2]
3. Me pediram pra fáar na reviste... [3j
4 Çê flLfics vai ftsfar na revista. Peterson Ronádo [3]

Considere as seguintes afirmações:

I. 1.2 e4 sflo ftíerrçslos de discurso direto.
I I .  2 e 3 sflo exerrtplos de discurso indireto.

I I I .  1, 3e4 s3o «empJos dedíscuisodireto.

É oorreto o que se alrma AP E NAS em

(A) i.
(6) ie  I I .
40 I  e I I I .
(Ü) I I  e I I I .
m  u i .

Atencao: Para responder ás qp es toes 1G, 11, 12 e 13, conadere
o texto abaixo, produzido por um aJUno da úliimai sène 
do Ensino Médio, a partir de proposta deelaboraçflo de 
um texto nanraivo.

liL&Òes do Airof

|1] Lukas Caifé era um bomem muito respeitado no 
esÉafceteooienfn de ensino, páa sua forma de affiafcefú&apan. Minto 
conservador exigia a perfeção de seus aiijjus, e quando unr saia 
da suas notoras. ara motivo para apatmatórã.

[21 Para os pais da Inácia. Lutes Cárfá ara o borram idaat pt' o 
casamento de vossa fliba. E assim sendo o noivado tora mancado.

[3j Lukas Carfá vivia sl>a vida normaí, no ensino, vistava a 
casa da smborifa inicia, a quaf levaria aquela atuação uu 
casantenfo encomendado sem poder dizer uma pafavra contra, 
afina1 era costuma da época. Pois ata náo adiava miito as 
quafirfarfas da L utes adegadas pf seu casarranfo.

[4J Um dia antes do casamento Lutes Carfá, se exaifou na 
castigação de um aíuuo, queürando-fte a mêo, tei exalta çd o vinha 
das tenrtranpas da inlHncia quando sua r^le foi paqa cometendo o 
aduíteno. Mas essa íeotbtança eíe carrega p/ a, não se a Ore com 
ninguém. Lutes naturámanta foi advertido a néo usar mais a 
pafrrafdna.

[õj O casamento reaíizou-se em um pequeno espepo de 
fen̂ po desde o dia em que fa marcado. Náo ncuve .grandes 
eontenwraçafles, apenas uosa üenmdma normaf entre familiares. 
Lukas ÇadÊ com seu temperamento não muito estável quis a 
cenm3rjia finafzada àiáda esperava anoosa a qiande nota da sua 
vida mas tanta anoadada em vâo. L utes pagou-ttia pato cabat 
deu-toe um tapa e jogou-a ra cama como se tosse um objeto 
qua/quer. Para iuâoa suas esperanças de encontrar um bomem 
honrado acabaria naquele momento.

[S] Os dias passavam e a rofina se estabelecia, tapas, 
grassarias a fáta da diátogo adequado a um casá normal, Inácia se 
santia abafada amodonalmanta a ao rmsmo tampo frapifizada. 
senfimdo a taifa de um ontoro p<! soiTar suas mágoas.

[7] Tá situação de todoa estava pnastes a cEr uma virada em 
sua vida com o aparecimento de um novo foncimàrio da prefeitura, 
o senftor fcfanoeí, bonito, jovem e educado. Uão demorou muito 
tampo a os übis já faziam amizade e se encontravam as 
escondidas.

[âj Lutas Carfá nada desconfiava, pnessupondo que sena 
ousadia demais por paire oe inácia; ate que eíe começou a ipoenar 
umas cartas anônimas, iosfcuaodo tá  refadcnamento, tutes 
infurecido afmenteva suas doses íte oastidade. Inâda então 
rasolrau abandoná-to. o que foi a dammstraçáo mais forf e de falta

de respeito, f utes não se conformava, e isso levou-o a perseyuiia 
de fadas as firmas, desnfnraíizandj-a diante de toda a comunidade 
a seus pais. náo bastando o senbor Manoel vandd tá átuaçáo tugiu 
a a deõrou sá. Inácia esfave desesperada, náo via sotoçáo pf tal 
vexame, Lutes no teor mais áto de seu òdio queimou seu rnsfo 
com brasa, debando cicatrizes profundas, tnáda viu-se 
desmoralizada con;- tei sitoapán, e se martirizou o resto de seus dias 
em um convento.

10. Considere as afirmações qpue seguera:

I. O ftmpríg* pdavra t̂ asAyapán [4| revda a 
prcduividaüe d« um sufixo da Iingua para a tormaçáü 
d* tiMlrtfM.

I I .  0 autor do lexto, ao enpregar a torma casOpapáo, 
desconadera a eMslênaa de un deverbal de mesma 
iunçáo na lingua portuguesa.

I I I -  Ao orlar a palavra exafíapán [41. o autur do texto 
basacu-se no mecanismo da oomposíçflo.

É cofralo o que se afirma AP E NAS em

CA) I,
ce) i i .
(C) u i .
<D) i e l l .

I I e  I I I ,

11. Um dos prooedimenlos re^ponsávas pela ooesáo de um texlo 
è a ulhzaçáo adequada de tormas proiomriais, elcierte 
astema de referencias. Em reteqáoá ooesáo textual, è correio 
alrmar.

(A) Em [2], consróí-se adequadamente uma reterênda 
exolónca (edema ao lexto), por mao do pronome 
vos».

(B) Em pj, o uso dc pronome sua eslatdece uma relaçao 
coesiva adequada com o aiteoedente atoap3n.

(C) Em [7], o pronome sua produz uma ambigüidade, 
podendo rotetír-se tento a situaçáo quanio a Inácia.

(D) Em [8], o uso do pronome seu (... no leor mais alto de 
seu ódio ...) provoca umai amb^Uidade desteila pelo 
contexto.

(E) Em [31. o uso do pronome seu {... queimou seu rosto 
com brasa ...) produz uma ambigüidade ques6pode ser 
derfeite por informações coniexiuas.

12. Ao avalar a anioulaç3o entre as várias ações e ntotivações de
um teXto nanralivo, temos oondições de observar como se dá
a coerânc a textual. Na redaçáo analisada, nota-se que:

I. Entre quando sua niie f d  pegt cometendo o adultério 
[4| ea açflo violenta de Lu has Carlè estabdeoe-se uma 
relaçflo de causa e efeio.

I I .  0 trectio O casamento reanzou-se em um pequeno 
espsçro da tempo dasda o da em qja fd marcado [5] 
provoca esfanhamenlo por inltoduzir o afecto 
duralvo e m u ma açáo pontual.

I I I .  O becho Para Inéda suas ssparanpas da mcontiar um 
bomem bonrado acabaria naquete momento [5] entra 
em oofitradiçao oom o que se afiimai em [7].

Ê correto o tjje se alirma em

(A) I« n e  u i .
(B) n e  m . apenas.
(C) I  e 11, ^enas.

(0) I I I  apenas.
(E) I , apenas.
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13. Considere a construçflo eía oâo achava muito as quaiidades
de Lukas adequadas p / seu casaoíooto [3]. Neste trecho
constate-se que:

I .  Dada a colocação sintética, o termo acbarestá dflfiiro 
do escopo fateanoe) do advérbio muito.

I I .  Dada a colocaçôo tfnttAC*. o terino guaficfactes está 
dento do escopo do advérbio muifo

1 1 1 . Do pomo de vsla do senido, o termo adequadas está 
dento do escopo do advérbio muito.

É correio o qpue se afirma em

(A) 3 apenas.
(B) i e  r i i  apenas.
(C) 31 apenas.
(D) 1 1 * 1 1 1  apenas.
(E) I . I l e r i I .

Atencao. Para responder ás questoes numeradas de 14 a 20, 
considere, nos fragmentos textuais 1, 2 e 3, o ponto de 
vste dos drferenl® usuários a respeito das formas de 
incorporação, aoeilaçâo e recusa de novos lermos 
num determnado estágio da lingua, bem oomo as 
estratégias utilizadas pais convencer os leitores.

li) Hpoírélico

Há o ripofnáíicD. O termo é novo, de impesqusada origem e 
amda sem dettwçâo que toe apanne em todas as petafas o 
signfiúado. Sabe se, sú, gue vem do bom português. Fars a 
prática, tome-se hipotrèiico querendo dizer, aotipodâtico, 
sengoçarie  imprizido, ou, taivez, vice-dito. indivíduo pedante, 
importuno agudo, fatto do respeito para oom a opiniáo atooia. Sob 
mas que, fraternío-se de palavra invaofacte, e, como adiante se 
vera, embirrando o tupotrético em não toierar nedogismos, começa 
eie por se regar nomio&mente a própria existência.

Somos todos, nosto ponto, um tento ou conto hipotrêticos? 
Satvo o excepto. um neotegisfraj contundo, contundo, g ua »  
ofenct. Feispica-nos a inárda que sonqta em cacb canto ao 
espinto, e que se netesfeia com Dons Dáòitos esfadados. Se é que 
üoí oâo se assuste, saia todo-o-mundo a empinar vooâhuios seus, e 
aonde ê que se vai dar com a fingua bda e nadada? Assenta-nos 
bom a modéstia do ad ia r gue o novo náo vate rd o votoo: ^usta-se  
á msteorprudánpa rategaro pngrasyo no passado.

(...) De acordo, concedentos. M,as sufi cfâusufa. a de goe o 
fero» engenhado venha tapar um vazio.

(...) 0  bom portugjês, homem-de-bem e muitíssimo 
infelgenfe, mas gue, guando ou guando, nedogizava, segundi 
suas necessidades intimas.

(João GumarAe* Rosa Tutan»#*-Teroe ir#» íSSTl

2) Neologismo

Fon.jo) re oeoíogsoBS fodos os dias, e pior é goe oeor 
seo^pre se podem gabar de fdizes as oovss mapfles. Tops-se 
agora com freqüência nos notidárias do jomdismo o desgradoso 
verbo eotucionar. Escreve um bcansta numa totoa séna, sisuda, 
cmcun^iecfa e grave. 'No propósito de sofuconar sumuitaneamente 
a questão em todos os seus pnsmas, parece conveniente cpe o 
Congresso sufonze o Coveroo a m o fa r  o esfodo deste assunto a 
um jurisconsulto de reconhecida competência... " (Jomel do 
Comárdo. do4-V -í9í4)

Esquecendo-se de gue ansfe o verbo raso/ver, e nâo 
peroefieodo gue eoíre soíupâo e resofver fiâ pareofesoo de toro» 
fsâo pafawas de uma mesma tomitia), os ooAoianstes inventam 
sofucionar gus náo vate mais nam d z  mais do gua a vatea pafavra.

Se vamos neste caminho ou descaminho de cnar patawae 
novas, por pura preguiça, para não nos darmos ao trabaifio de a 
fiusear, a pdavra própria, ordinária, e jà  existente se por espirito 
foio ue oovitfâde, e oâo por prreisâo, aunfamos cooto bom otodeio 
de sofuobnar. dentro em pouco veremos os subsiteinfivos 
produzirem uma pcrçáo de varbos nêo menos inúteis a náo msmos 
extraordmános. Segundo o flpo do inestefioo soluciona, teremos

inwenpdes como estes. pretensianar, sdOstJicionj, comocionar 
t&siíusionar, traidonar, prctecicnar, conversacicnar, contusicoar, 
ntohiiizacionar... Uma orgia de temtos oovos.

■; M á rtõ  B a r r e »  4 í ) v r 5 s i r s j s  fP S ta id u i ;d « IÉ ig u a  ji-urtufli»» 1 9 1 4'|

3 )Lingua Morta

Uma oova amesfa paira sofire a iiogua portoguesa. Depois de 
os aoonomisfas a oenôstos poteirsm a üfòma ftor do tádo com 
termos asfrangairos da necessidade duvtíosa. vêm agora os 
e^oeaaiisfas em intormátca com expressões como "defeter, 
"nessefar"' fcom um ou dois esses#, "baaftup" "ef caeterd'. Por que 
oao usar os sinspfes e portogueses eguivaíeotes ■’apagar"', Treígar'’ e 
"cópia de segurarça"?

é evidente que as finguas evoEem receDendo inffuênaas 
umas das mtras. De outro modo, o prfprio porfupuás o.D eesfiria 
e oús ainda esteriaoíos faiando o odo europeu.

Sem cair no extremo xenúteDo dos franceses que, per foiça 
da (ei, pretendem elm inar os aogfinso»s, fiá goe se reconhecer 
gue devee* existir cartos íinn/es para a incorporação de termos de 
outros idiomas. Em primeiro íugar, e preciso goe oao euste um 
a^jivatenfa vemácuio. ou seja. gua a nova patevra da tofo 
amguapa a fingia a nêo a detupe  dando-fba apanas um sotegua 
esteangeiro.

(...) A batatoa contra o 'tnformaôguâs'“ deva ser travada 
enquanto ê tempo, ou o idoma português comerá o rário risco de 
tomar-se a mais viva das fingua merfas.

(Foil«< l*5 iPJiiJo 1-2 Oplniâo

14. AJtefile para a mansra oomo o tema è ctesenvolMdo em cada 
um dos tragmentos textuais econsktere as seguintes alrmações:

I .  O texto 1 conduz a discussôo de fbrnfil a ejqpJorar, 
ironicamoite, õ uso de termos novos, contastando 
formas de intoierânda e possibilidades más  de uso.

I I ,  0  texto 2 conduz a discusaáo de fcrrtia a dãmenstoar a 
inullidade de qualqjer onaçao lingdistca, exe rrp iilcaido 
com o ítoto-s* prüúessü de fcrmaçâo que produz 
sofuoiooar.

I I I .  0  texto 3 cond^E a discussão de forma a demonstrar 
que os estangeinsmos amea<^m a idenldade úa una 
lingua, fundamenlando-se na hislóna da evolução 
Sng«üis|ca

É correio AP E NAS o que se alíima em

(A)
m
íC)
fD)

I .
I I .
re ii,
I  e u i .

(E) i l  e u i .

15. Comparando-se os três texlos, è correio afirmar:

(A) Todos eles adotam os mesmos entenos de inoorp<Msçáo 
de novos lermos A lingua, embora distanciados no 
terrpo e voJIados para püblioos dislnlos.

(B) A discussôo a r ff ip d to  de neolcgismos e estangeirismos, 
nos tê s  textos, leva em  c o ita  a preservação da umetede 
ftngUridboa.

(O) 0  texto 1 difere significativamente dos texlos 2 e 3 
quanto A concepçflo de unidade bigüistica, Herança e

(D) Segundo os Irfle textos, a incorporaçôo de noves termos 
è decorrência das transformações da o lu r a  e da 
sociedade.

j l )  0  texto 2 difere significativa mente dos texlos 1 e 3 
porque nele se reconhece que a incorporaçAo de termos 
novos á irigua deve obedecer a M mites rigorosos, 
ditados pela norma culta.
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16. No leiíio 1, o auftr, ao utilizar o termo tipotrétco, aponta para 
a dinâmica da língua Hípofrélíco
(A) è apresertado como neologismo e sua agnilcação è 

deMda por meio de lermos já oonsaçpados pelo uso.
(6) designa aquela ífie nâo tolera neologismos, pfudteindio- 

se, com isso, o efeito de u m paradoxo.
(C) nã* está registrado em dicfanáno, e nem poderia, 

porque foi íofjjado fora do sistema da i ingua portuguesa.
(D ) ê forjado como neologismo para que o suter possa 

discutira fd ta  de senso dos que, rejeitando o patrimônio 
linçflisiioo, se arvoram em inventor® .

(E ) è cfera menle form ado por p re lxo  e radical la lnos, 
conirm ando a rtófca de que vem- do Oom poáaguiâB.

17. Quanto ao gênero e d maneira oomo o tema é trdado, é 
correto afirmar:
(A) Os t r ís  textos são argum entalvos e, portanto, 

pertencem ao gênero re iexivo .

(B) A argumentação apresa ilada  pelo fragmento 1l 
desenvolve-se denfro das ca raderis lcas  do gênero 
literário, o  q,ue implicai umai avaliação fcdonaJ e 
inconsistente do tema .

(C) A a rgm entação  apresa ilada  pdo  fragmento 2 
desenvolve-se segundo as caracteris lcas puramente 
ob je lvas que regem o gênero didáico.

( 0 )  Os frâs textos valem-se de dHerentes esfratègias 
persuaavas e ejçHoram as possbilidades do gênero 
para obter a adesão do le itor.

(E) A argomerteção aprosenteda pelo teXlo 2 dêsenvolvê- 
se denfro das caradertáicas do gênero jomaliamo 
opinativo, inalando a uma nova compreensão da l ingua.

10. Do ponfo do vista fonético, fonoíògrco e ortográfico, a 
seqíiénoa SAfa) o excepto. um nooio.qisma contunde, 
contunde, gusss ofmde ftexto 1) apr®snte a seguinte 
característica:
(A) No jogo sonoro, há uma aliteração do fonema fkí, que 

aparece unicamente na relação entre as palawas 
contunde e oonfiude.

<i§) A  indUsão do fçf no termo exe&pto 1oma-o, do ponto de 
vista do ágn ilca n le , u m neologismo.

(C ) Qs termos cDoftjotfe, coortjntfe, otende apresentam a 
oposição foneico-fonoJfrgjca A f  e  Mf , cujo único traço 
d is ln tivo  ê a  sonondade.

(D) Os termos contunde, confunde apfêsêntem a oposição 
tonéico-tonológicBi Jt} e !ti , cujo único fraço dislnivo è 
o ponto de artedaçáo.

(E) Qs termos continde, confunde, ofende aprowmam-se, 
enfre oufros aspectos, pela assonância constituída p<r 
vogais tônicas foneticamente nasais.

Considerando o texto 3 e a afirmação. A fr.a&aifr.a corira o 
'’informetiquês'' deve ser tiavada enquanto ê tempo. ou o 
idioma português corrgrà o sério risco de tornar-se a mais viva 
das (inguas mortas, è correto afirmar:

(A) A presença de meteforas bélicas é um recurso reforioo 
uílizado para demonsfrar a oonhedda verdade de que 
hái um único conceito de idioma português.

■; □ ;■ A idenldade da l ingua portuguesa será garanlda, 
segundo a conwcção do aufor, peio purismo e pela 
xenofobia.

(C) A real ameaça de morle scfrlda pda lingua portuguesa 
deve-se exclusivamente aos termos criados pelos 
especialistas eminformáfcai.

(D) 0 emprego do termo ,t̂ ífcl̂ marlquês,,, mesmo enlie 
a spa s. abala a idéia do autor de u ma I ingua monoüitca e 
resistente a novos termos.

(E) 0 ennqueci mento ou a detuipação cte Ifrigua dqpendem 
unicamenle da oonsaênaa lingílisfca do usuáno.

20. 0 texto 1 éum exemplo de como Guimarães Rosa explicita e
realiza sua concepção de llingua e literatura. Tai concepção se
manifeste
(A) pela recusa total das dversas normas ImgUistcas do 

português.
(B) pela exploração do dferentes mecanismos (ãngüislicos 

com a inahdade de inventar paiawas.
(C) pela exploração do português are ac c. do 

contemporâneo e de oufras línguas, aiando uma 
espécie dê gramáticai.

(D) pela coleta, no falar mineiro, da tolalidede dos termos 
tomados como invenções suas.

(E) pelo aproveitamento inoondiaonau dá ouiura e, 
conseqüente mente , cte lingua tallcomo é pralcada pelo 
salanejo.

A gente tem de sair do sertão! Mas só se ■ 
tomando mnÉa dete a dentro. ..

ai do sertão é

Tomadas como uma chave mlerpelalva de Grande sertão: 
veredas, de Guimarães Rosa, essas frases nos levanam a 
reconhecer que

(A) o poder de descrição das paisagens e dos seres é tal 
qu* cada minimo detalhe ganha vdor em si mesmo, 
üidependenle da significação das açôes narradas.

(St as expenênaa wvdas por Riobaldo loram cruaais, 
permtindo mesmo que ele viesse a fransoendê-las, 
nelas representando suas mais fundas questões morsis. 

fC) a tmpcrtâtco do m lfoo a do a mtoOJco scbrep5ê-sê á dos 
talos narados, já que estes lêm p<r base um universo 
oultural qu*emsi mesmopouoo temde revelado', 

i D* o autor irvesiu contra a fradção da literatura regícnalista, 
fazendo dê RioOádO uma pêrsonagêm universal, com 
páidos reflexos do meio e dS culura de onge m. 

d )  a análise do universo psicológico dos jagunços e serta
nejos é o ponto de chegada, sendo a sucessão dos ep«- 
sOdios u m dos caminhos pera aíngiMo.

22. Oonstíêfê os seguintes versos do iwo Alguma poesia, dê
Canos Dru mmond de Andrade:

E agente viajendo napàtrie sente saudedesde pàtne. 
AqueSa casa de no/e andares comeroais 
É muito interes&mte.
A casa ootoniat da fazenda também era...
No eievaüorpenso na roça, 
oa roça penso no efevador.

Esses versos egressa m poética menle uma preocupação que
se tomou relwanle na arte e no pensamento braaleiros. A
tôrmua que situa e expressa essa preocupação è.

(A) Muitos artistas e inléecluais ctes dé^das de 20 e 30 
defrontaram-se com alguma amtavalênaa na definição 
do caráter naaonal, ora vabniado em nossas raizes, 
ora projetado no rumo de modernização.

(B) No Modêmismo dê 22, a tendência á valohzaçâo do 
eiçienmailalismo esfelco e a preocupado com o 
progresso levaram cs autores a desoonaderarem os 
legados de nosso passado colOniai

(C) Na década dê 50, a ideologia dêsenvolvimenlste dêfniu 
com ciaieza um projeto nacional, voltado para a rápida 
indusandização, na cidade, e para a modemzado d&s 
técnicas agriedas, no campo.

(D) Ao buscafêm oompreendêr as ambigúidadês do honwm 
brasilêiro, muitos dos nossos êsonlores pré-modêmistas 
encontraram na cordialidade uma calegona unileadora 
do chamado cjá ler naaonal.

(E) ArtiStes ê sodéJogos do pós-modêmismo, opondo-sê ao 
nadonalismo do Movimento dê 22, passaram ai 
revalonzar as oulturas regionais e a ctenuncer os 
desniveis socias e econômcos de nosso pa is.

MEC-Letn*
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2* PARTE

Atenção:

-  Responda somente a duas das questões propostas: uma, obrigatoriamente, dentre as questões 1 e 2: outra, obrigatoriamente, dentre as 
questões 3 e 4.

-  As respostas às questões de Língua (1 ou 2) e Literatura (3 ou 4) devem ser transcritas nos espaços reservados para cada uma delas.
-  Assinale, no local indicado, o número da questão escolhida.

QUESTÃO 1

O texto abaixo, extraído dos recentemente publicados Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, defende um ponto de 
vista sobre o ensino de conteúdos gramaticais que conflita com a orientação tradicional baseada no trabalho com a gramática normativa. 
Elabore uma argumentação, defendendo ou refutando a orientação apresentada neste texto.

Deve-se ter claro, na seleção dos conteúdos de análise lingüística, que a referência não pode ser a gramática tradicional. A 
preocupação não é reconstruir com os alunos o quadro descritivo constante dos manuais de gramática escolar (por exemplo, o estudo 
ordenado das classes de palavras com suas múltiplas subdivisões, a construção de paradigmas morfológicos, como as conjugações 
verbais estudadas de um fôlego em todas as suas formas temporais e modais, ou de pontos de gramática, como todas as regras de 
concordância, com suas exceções reconhecidas).
O que deve ser ensinado não responde is  imposições de organização clássica de conteúdos na gramática escolar, mas aos aspectos que 
precisam ser tematizados em Ainção das necessidades apresentadas pelos alunos nas atividades de produção, leitura e escuta de textos.

Parâmetros Curriculares Nactonais 3° e 4° ciclos do ensino fundamental -  Língua Portuguesa. Brasília: Ministéro da Educação e Cultura. 1998.

QUESTÃO 2

Considere as afirmações seguintes, de professores de Português, e elabore, enquanto profissional de Letras, uma argumentação sobre as 
acepções de língua aí apresentadas.

•  Proveniente do latim vulgar, o português é uma língua doce. bela - "a última fíor do Lácio"- . rica em vocábulos, complexa pelo
excesso de regras gramaticais, difícil na fala e sobretudo na escrita, inacessível à maioria dos falantes.

• O português é muito mais difícil que os demais idiomas (sobretudo o inglês), possuindo um vocabulário extenso e uma gramática
complexa, cheia de regras e exceções. E também menos falado que os outros.

• A maiona da população brasileira usa mal a língua: não valoriza, maltrata-a. Isso se deve ao desinteresse ou desleixo, como é o
caso. por exemplo, das pessoas cultas que. às vezes, cometem emos absurdos.

ASSIMLE Jô LADOAQl L5'l0 ESCOUfU. I í  2CQhhflK.irO-tfCciOi — l =  —
Espaço reservado para a resposta da questão de Língua (1 ou 2)
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IMPRESSÕES SOBRE A PROVA

As queSlSes atoaxo usam  a levanter suai op in ião sobre a 

qua lidade a a adequação da  p fova  que você acabou da  realizar. 

Açradece mos sua co laboração em  respondê-fias.

4 1!. Segundo a  sua visao, e levando e m oonta o que vooê v ivena- 
ou d jra n le  o seu curso, qual o  grau de  d ifcu ld a d e  desta pro
va?

(At Muito fácíi.

(B f Fácü.

(C> Médio.

(D) Di1 c i l .

(Et Muito difial.

42. Q uanto a sua  extensão, com o você considera a prova?

(A> Muito longa.

(B> Longa.

(C> Adequada.

m Curte.

m Muito curta.

43. P y a  você, com o fo* o 1e mpo des tnado  á resolução da  prova?

(At Excessivo.

■; 13;. P írjüo mais que suficiente.

(C i S u tc iem e .

(P t Q uase su le ien te .

(E) In su ld e n le .

44 Você considera que, na sua elaboraçêo, cs enunciados da 
prova apresenta m clareza e objeliUdade?

(At Sim, todos os enu naad íw  apfe-sentem.

(Bt Sim, a maioria dos enunciados ap resen ta .

(C) Sim, m as apenas cerca da m etade dos enunciados 
apresen ta .

(P t Nflo, muito poucos enundados apresenta m .

{E> Mflo, rienhu m dos enundados apresen ta .

45  Como você considera as infcrmaçGes fameddas em cada 

questflo para a sua resoluçflo?

iAt Fora m sempre excesavas.

(Bt Foram sempresufid entes.

(C) Foram sutidentes na maioria das vezes.

(D) Fora m sufiaentes somente e m alguns casos.

(Et Fora m se mpre insuficientes.

46. iEm que medida os conteúdos abordados nesta prova foram
trabalhadas no  seu curso?

(At A  grande m aioria , com profundidade.

(6) M u ilcs , com  razoável profundidade e alguns, de formai 
su p e ric ia l.

(C) M u itos , de  fcrm a supericiaJ e d g u n s , com razoável pro
fundidade.

(P t A  grande maxsria, de  form a s u p e r id a l.

(E) A  rnacna sequer i a  Tabalhada no meu ourso.

47. Como você avalia a adequaçflo  da prova aos conteúdos d e i-
r idos  pera o Rríwãotô® desse curso?

(At Com  abrangência a rrpla e abordagem  ade quada .

(6) Com  abrangência am pla; m as com abordagem  inade
qua da

{C t Cbm  abrangência parcial, m as com abo idagem  adequa
da.

(P t Totalmente inadequada.

(Et Desoonheço os conteúdos ttefinidos para o  P rov toW í.

46 Como você a vd ia  a adequaçéo da prova para verificar as 
habilidades que deveriam  te r á d o  desenvolvidas durante o 
ourso, co fíonm e defin ido para oProvãOi'9®?

íA í P lenam ente adequada. 
l i )  M edianam ente adeqpada.
{C t Pouco adequada .
IP ) Totalmente inadequada.
(E) Desconheço as hab ilidades defmídas para o  ProvSoQ3.

49 Como você cona de ra  a coerência  entre a p rova  e o  perfil do
graduando tom ado com o referência para o PrcvãO iW ?

{A j A  prova guarda total coerência com o perfil esperado do 
graduando.

{Et A  prova guarda razoável coerência com o  perfil espera 
dO d o  graduando.

{C t A  p rova  dem onstra pouca coerência com  o perfil espe
rado  do  graduando.

(P ) A  prova nêo demonstrai coerência com  o p e rf l esperado 
do  graduando.

(E) Desconheço o pen il esperado do  graduando, tomado 
com o reterênda para o ProvSo'99.

50. Com que tipo de problema você se  deparou m ais freçUsote-
mente ao responder a asta prova?

(At Desoonheam em o de cam eúdo: temas r f lo  abordados 
em  meu curao.

(B) Desoonheam em o de  can leúdo: temas abordados no 
ourso, m as nao estudados po r mim.

(C> D flou ldade de ra z e r  a resposta á lana da memóna, por
que o conteúdo fo i es ludado  há  m u lo  le n p o .

(D) Espaço in su ic ien le  para responderas  que sttes .

(Et Não Iv e  q ja lq u e r ip o  de d ilou ldade  para responder a 
prova.

iVtEÇ99-Qu<ssonâno
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ANEXO 3 -  PROVA DE 2000

A formação de um profissional de Leias deve 
capacrtâ-to a acordar o texto em diferentes nlves e a partir de 
diferentes perspectivas Por isso. as questões deste prova 
remetem a textos que se caracterizam por explorar aspectos 
diversos, relacionados á to ima e ao uso que a linguagem 
adqune em diferentes génerose situações

Instruoões: Para responder às questõesde números 1,2, 3 e 4.
considere a carta aDaixo. de autoria de um 
estudante de segundo grau. enviada a um 
especialista em lingua portuguesa que assina uma 
coluna em um árgào da imprensa

Selo Aprazível, 26 de outubro de 1999

limo Setibot

ASSUNTO Uso de "a gente" como pronome do caso reto eu e 
nós

Miito timidamente algumas figuras no cenário da 
gramática normativa tem se expressado desfavorável eo uso do 
“a genfe" como pronome do caso reto

Os professores concordam que dentro do diálogo ente 
pessoas á possível expnmir-se sem maiores complicações No 
entanto, sáo visceralmente conta grafar, na redaçáo, estes dois 
vocábulos Segundo eles conttilui-se erro mesmo.

Assistmdo eo Bom Dia Sáo Pauto, 25/10/99, perdi a 
conta de tantos "a gente ' pronunciados no trabalho da repórter 
Salvo engano, ela falou umas unte vezes (...)

Como estudante estou preocupado Se os expoentes 
máximos deixaram-se levar por esta onda an»gramatical náo 
estaríamos caminhando para a detenorizaçáo da gnamátca 
normativai Estaríamos vivendo uma nova contra retorma?

Foi atravás das primeiras aulas de gramática do 
vestibulando bem como das aufes de gramática do Tetecur- 
so 2000, gue a modáncia tomou-se aparente fos professores 
comportam-se como verdadeiros gramáticos Logo após 
desandam a destruir o que propuseram)

(...) Sua manrtestaçêo será uma enorme chance para 
eu conhecer mais sobre a mobilidade do nosso rdoma

Afenotosemenfe
O.F.

Textos que íatam de questões ideológicas, poiitcas, cul
turais etc apresentem com fieqüánoa. erplicite ou 
implicitamente, posições divergentes É o caso do texto 
acama, no qual. a propósito da questão do padrão 
toigüistioo, estão expressas posições Inovadoras e 
posições conservadoras Nesse texto, a contradição 
aparece nas seqüências

(A) algumas figuras no cenáno da gramatca norma Iva 
tem se expressado desfavorável /  segundo eles, 
consfríu i-se e rre  m e sm o .

(B) dento do diálogo á possível exprimir-se sem 
maiores complicações /  sáo visceralmente conta
grater, n a  m dáçãc...

(C) salvo engano, ela falou umas vinte vezes / segundo 
eles constitui-se erro mesmo

(D) estaríamos vivendo uma nova conta reformai / 
desandam a destruir o que propuseram

(E) mobibdade de nosso idioma /  daleriorizaçAo de 
nossa gramática normativa

Que a lingua portuguesa não é  imutável este apresentado
como um fato na expressão

(A) estaríamos vivendo uma nova contra reformei -  
hipótese expressa pelo futuro do preténto

(B) a  mobilidade do nosso idioma - pressuposção 
expressa por 'rjmina zaçào

(C) o contexto da matãna está carregado do famoso "a 
gente“ ■ fato expresso pelo verbo “estai"

(D) a  mobilidade de nosso idoma - pressuposção 
expressa pelo aitigo definido

(E) estaria m as vivendo uma nova contra reforma? -  
discurso indireto expresso pelo futuro

O autor do texto manifesta preocupação com o uso de "a 
gente" em vez de "nóá' No entanto, emprega outras 
formas que. do ponto de vste conservador, também são 
sintomas de discrepância entre a prátca e a gramatca 
São exemplos de fornias Inovadoras, não abonadas 
pelas gramáticas normativas

(A) prestar atenção no uso em vez de prestar atenção 
ao uso, mobilidade em vez de movimento

(B) grafar em vez de escrever prestar atençáo no uso 
em vez de prestar atenção ao uso

(C) desfevorávaf em vez de desfavoravelmente
constitui-se erro em vez de constitui erro

(D) desfe vorável em vez de desfavoravelmente
propuseram em vez de proporam

(E) algumas figuras no cenáno em vez de algumas 
figuras do cenáno, mobilidade em vez de 
movimento.

Em relação ao fato. mencionado na carte, de professores 
ensaiarem a forma "nós" e usarem a (orma "a gente', é 
coneto afirmar, de uma perspectiva socokngüistca, que 
efes
(A) distinguem adequadamente os graus de formal idade 

associados a diferentes conterfos de uso da
Or alidade u da eícrtlâ.

(B) desconhecem as regras de uso dos pronomes 
pessoas em português

(C) apresentam um comportamento lingüístico 
incoerente, vanando aleatoriamente no uso de "nós" 
e de "a gente"

(D) msstem no ensino de to imas em desuso na lingua, 
embora usem. eles mesmas, formas inovadoras

(E) têm dúvidas quanto à maneira correta de se 
expressar diante de seus alunos, pois não tiveram 
uma boa tormação pedagógica.

ts'ECLETDO
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Insfruoões Para responder ás questões de números 5 .6  e  7, 

considere o poema abano, de O livro das 
ignorãças (1993), db poeta ktenoel de Banos

V I I

D escobn  a o s  13 anos que  o  que  m e d ava  p ra ze r n a s  

le itu ra s  náo  era a  b e le za  d á s  fra s e s  m a s  a  doença  

d e la s .

C om un ique i a o  Pad re  E zeq w e i um  m eu  R e ce p to r  

e s s e  g o s to  e sq u is ito  

Eu  pensava  que  fo s s e  um  s j je ito  e s c a le n o  

-  G o s ta r de fa ze r d e fe ito s  n a  frase  á  m u ito  

sau d áve l, o  P a d re  m e d isse  

B e  fe z  um  lim pam ento em  m eus re ce io s  

O  P ad re  fa lo u  a in d á  M anoel, is s o  náo  é doença, 

p o d e  muHo que v o e i carregue  p a ra  o re sto  da 

v ida  um  ce rto  g o d o  p o r nadas.

E  s e  riu .

V o e i náo  6 d e  b u g re?  -  e le  con tinuou  

Q ue sim , eu re spo n d i

Veja que  bugie sú  pega p o r desv ias, náo anda em 

estradas -

P o is  6  n o s d e sv io s que  e n co n ta  a s m e lhores 

su rp re sa s e  o s  a riticu n s m aduros 

H á que  ap en a s sa b e r e rra r bem  o se u  idiom a.

E sse  P a d re  E zeq u ie l fo i o  m eu p rim e iro  p ro fe sso r d e  

agrarrrá tea

A  leitura do poema permite afirmar corretamente que o
Padre Ezçqum

(A) náo se preocupou oom o oomportamento inusitado 
do a km o porque o oonsderava muito criança para 
exigir dele um profundo conhecimento da lingua

(B) respeitou o "gosto esquisito" do aluno porque 
acreditava na sua competência de mesfre para. aos 
poucos, ensrnar-tiea linguagem culta

(C) ncentivou no m enro o prazer pela toga ao lugar 
oomum da mguagem para que. sozmno. 
descobrisse que é impossive alguém "errar bem" o 
prüprio idioma.

(D) estendeu-se em  considerações sobre a inquietação 
do menino por reconhecer, em seu gosto por 
arranjos incomunsde linguagens, oomportamento de  
poeta.

(E) procurou tranqUikzar o menino quanto ás suas 
simpatias esquisitas para mo s t  ar- toe depois, outras 
maneiras de apreoar uma frase, mais ptúpiias de  
uma pessoa culta

6. Um exemplo do que o autor considera agramática é

(A) “Veja que  bugre  sô pega p o r d e sv io s"  porque a 

gramátea condena a ekpse do sujato em "veya que 

bugie..."

(B) “V ocê  náo ó dá b ug re ’’ " porque a gramática pede 

que venha explicito o núcleo do predcativo

(C) “H á que  ápanas saber e rra r bem  o  se u  id iom a", 

porque, para a gramática, “errar bem" é  um v ico  de 

linguagem.

(D) "A doença d e la s", porque a gramática condena a 

volaçáo de pnncipros semântoos (frases náo tlcam 

dqentes)

(E) "Esse Pad re  E zeq u ie l", porque a gramática condena 

o uso de pronomes demonstrativas diante de nomes 

ptópnos.

Entendendo-se "Hà que  apenas saoer am ar bem  o  seu  

K tom e" oom o  um dos fundamentos de uma poétea. essa 

frase de Manoel de Banos pode ser vista como uma 

retomada pessoal de

(A) concepções que nortearam a revolução estilística de 

Momónas póstumas do Brás Cubas de Machado 

do Assis

(B) pnndpos radicas da poesia concreta, 

sistematizados em manifesto da década d e 50

(C) convicções de poetas do Modernismo de 22, quando 

tinham em m xa uma expressão libertária

(D) osotaçôes entre expressão verbal e  lapsos de 

silônco. manifestas na prosa madura de Clanoe 

L a p id o  r.

{E> convicções estercas dos nossos pn mexas

românticos, interessados na afirmação da lingua 

naoonai.

MECLETüO
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InstruoOes Para resDonder às auestôes de números 8. 9 e 10. 8. O termo 'meteplasmo' vem do grego e sqnrtca 'mudança
considere o seguinte tento de Milôr Fernandes, de forma' Nos estudos de gramática hstónca, seu uso
extraído do CD-Rom "Millõr — Em busca da 
Imporioíçao".

sempre esteve relacionado às mudanças fanáticas das
formas tmguistcas em sua evolução Nesse sentido, pode-

Seiva Setvaqgia se dizer que Milür nâo tez um uso casual da palavra 
•pedreira' na expressão 'avanço peta  p ed re ira  d o s

1 D e  repente um te rro r m e  saoode  P e n e tre i d istra íd o m e fep la sm os" (Inha 37), porque, na evolução do sufixo
2 e  sin to  que estou  p e rd id o  n a  te rrív e l la /e s ta  da -eirfo a ) (que derrva do la Sm clássioo -a h (o a ) através do

latim vulgar aír(a a)), ocorreu o metaplasmo canheodo
3 lin guagem  d o  Roberto  C am pos Ignorando  a estrada como
4 sin tá tica  e le  m e trouxe a  zo n a s p ra ticam en te

5 in tra n sp o n íve is  Sem  q u e re r m e en trega r ao m edo vou : A :■ meláto se de vogal.
6 tropeçando  em  angücism os te tin ism os be rb e rism o s e

7 id io tism o s d e  linguagem , quando  ou ço  o  s ilv a r da :Br SinCOpe de voga 1.
S vo cábu lo s p a rag óg ico s C a io  no a re a l d o s  so le c ism o s e

0 sou m ordido p o r vàno s anaco lu to s A  cus» afasfancfo (C) apóoope de vogal
1C duas redu n d á n o as e  e sm agando  um  horrendo

11 p leonasm o  esco rregan do  em  s in is tra s  h ip é rb o le s (D) epèntese de vogal
11 agarro-m e a  um  verbo a u x ilia r e  a um  com p lem ento

13 e sse n c ia l Porém , h ib rx tsm o s  m e barram  o  cam inho (E) prélese de vogal.
14 E n su rd e c id o  p o r ro ta c ism o s e  lam bdacism os, a rranhado  

p o r o ra çõ e s an fib o lõ g ica s, recuo  p a ra  ca ir no te rrív e l15
16 c ip o a l d a  reg ên cia  ro b e rla n a  de onde p o u co s e scap am

3. Para 1er adequadamente este terdo, o leitor deve dar-se
conta de que, assim como no exemplo mencionado na

17 com  uda  G a lh o s de  co rru p te la s  m e cortem o ro sto questão antenor. há outros casos em que 0 autor
ia enquanto  sufoco com o ch e iro  d o s d e fe c tv o s  P on ho  o transforma a prúpna construção em um eremplo de algo
19 pé num  nom e p róp rio  que  a ch o  seguro, m a s lo g o  s e is que menciona Uma ocorrência d ara deste pgo é

20 su b stan tivo s d e v e ib a is  sa ltam  sobro mm Não tendo

21 tüga, m e p rotefo  com  um a p ró d ise , ev itando  duas (A) m e p ro te jo  com  uma p ró c lise  (knha 21).

22 espaniosas m e só c iise s  e ap rove ito  um  ad vé rb io  de

22 n e g a ç io  p a ra  a tra ir trê s p ron om es re la tivo s co lo ca d o s (B) engano uma p ro sopopé ia  (telhas 30 e 31).

24 em  p o s iç õ e s  am eaçado ras E stou  e sgo tado  fe lizm e n te -

25 co isa  ra ra  n e sse  tremeda!<  - surge a  c la re ira  de  um (C) ad vé rb io  d e  n egação  p a ra  a tra ir tré s p ronom es  
(*Hlias22e23).

26 parág ra fo .

27 V o lta r nâo á m a is p o ss ív e l A van ço  p o is  ab rindo (D) uma sâepse espera -m e m a is à  fren te  (linhas 23 e
22 p a rên te s is  o nde  en fio  a rca ísm o s, anacrom sm os. 30).

29 e xp re ssõ e s ch u la s e  am b iva len te s Um a s iie p se  aspe ra -

30 m e m a is  à  frente D esvio -m e co m  um e v irgu la  engano (E) c ip o a l da reg ên cia  rob e rta n a  (linha 16)

31 uma p ro so p o pé ia  so u  envo lv id o  po r d iv e rso s

32 p a iequ em as a  que  lo g o  se ju n tam  o d io sa s re sso n â n c ia s
Um dos tetos gramaticais explorados por Míiòr aparece10.

33 ve rba is D e sca n so  so b re  a s  re tic ê n c ia s  q uando  o u ço  o com muita Seqüência em seu te do e costuma ser
34 tanta d a s in te rje içõ e s  p e /o ra ív a s  em itid as p o r siyertes apontado como uma das marcantes diferenças que hoje

dtstnguem o português brasâevo daquele falado em
36 o cu lto s p o r e lip se  A p o co p e s1 E scap o  p e la  p icad a  do Portugal Tal fenômeno diz respeito â
3fi eufem ism o e  pa ro  p a ra  re sp ira r no  fim  d e  um  período

37 s im p le s A van ço  p e la  p e & e ira  d o s m etep lasm os lu fe (A) flexão verbal.
38 com  apo fo n ia s s a lto  o p an tan a l dos cacófatos esbarro
33 em cacografias em purro  ca co lo g ie s  m e a rra sto  p e la |B) concordância nominal

40 caco ép ia  E s fe u  su fo cado  d e  exaustáo  d ian te  d e  uma

41 cen tena  de su b sta n tiv o s p rom íscuos, jà  d e se sp e ro (C) regência vçíbai.
42 guando pe rcebo  o ponto fin a l

43 E sto u  s a lv o  - R o b e rto  C am pos acaba  sem pre (D) colocação pronominal

44 num  lu g a r com um .
(E) imguagem figurada
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Insttuofles- Para responder ás q u e s íe s  de números 11, 12 e 

13, considera o texto seguinte de Luiz Fem ando 

Vedssim o. nu kvto A  versã o  d o s  afogados

Cerras P a la v ra s

1 C e rta s  p a la v ra s  d ão  a  im p re ssã o  d e  q u e  voam  ao

2  s a ir  d a  b o ca  " S lid e "  p o r exem p lo  D ig a  "s ltfid e " e  fiq u e

3  ven d o  suas e vo lu çõ e s  n o  a r com o  a s  de um a bo rb o le ta

4 N ão  tem  nada  a  ve r oom  o que e p a ía w a  s ig n ific a 

S  "D m g iveT  não  vo a  "ae ro p lan o " n ão  voa  e  "bum erangue"

6 m a l s a i d a  b o ca  “S ilfid e “ e  o te m n m o d e  “s illo " , o e s p in to

7 d o  a r  e  quer d & a r a  mesma osisa á à fa n a . íeve a

8  fioríjotefea/ite. Mas axpartmenfa d iz e r  "s iitb " Não  voou

9 certo? A o  aon trã rio  d a  su a  fãm ea "s itio " n ã o  voa Tem  o

10 a lc a n ce  m áxim o  d e  um a cu sp id a  "S ilfo " zu p t p lo f A

11 p ró p ria  p a la v ra  "b o rb o le ta " voa m a l B a te  a s  a s a s  tenta

12 s e  m an te r aánea m a s s a  ch o ca  c o n ta  a  p a re d e  e  c a i

13  Sem p re  a c h e i q u e  a  p a la v ra  mais bonda  d a  lin g u a

14 p o rtu g u e sa  6  "so b ra n ce lh a " E sta  n ão  vo a  m a s p a ira  no

15 a r  J á  a  te rr ív e l p a la v ra  "se b o rre ia " escorra p e lo s  can to s

15 d a  b o ca  e  pm ga no  tape te

1 7  A s  vezes ice renradn e ujar e paísvra 'Ismíúde"

18  m a s  sem p re  hesito , tem endo  a  q ua ren ten a  s o c ia l E  tam -

15 bãm  porque ernuúde penso que "amiúde" devia gerduas

2 0  p a la v ra s. Cdng em  1Eís entrou  na saia á Mfúde" ou ã

21  maneira dg Miúda se;a e M/úde quem (<y Mirras p a la -

2 2  vras pedem o u tro  sggniícaOü d o  q u e  o s  que  S m  "Ffúm-

2 3  b e o “ d e v ia  s e r  o  b a ru lh o  q u e  um  otyefo fa z  a o  c a ir  n a

2 4  á g u a  "A lm oxan fado “ d e v ia  s e r  um  p ro te to rado  do sh e ik  A l

2 5  M oxa rif. "A lv ís s a ra s "  dev iam  s e r  flo re s , "p icu in h a " um

2 6  tem pe ro  e  "lo ro ta ", c la ro , o nom e  de um a m a n icu ra  g o rd a

2 7  V ivem o s num a e ra  p a ra d o x a l em  qu e  tudo  p o de  se r

2 8  d ito  c la ra m en te  e  m esm o a ss im  o s e u fem ism o s p u lu lam

29  (P u lu la s  m o lu sco s sa ttita n te s q u e  s e  rep ro d u zem  m u ito )

3 0  O  eoiprasam? moderno não dem ita  m ais. fa z um

31  downsizing, o u  re d im e n so n a m e n io  p a ra  baixo ds sua

32 empresa 0  empregado p o d e  d ize r em  casa qu e  não

3 3  p e rd e u  o  em p rego  fo i downsizeado e a in d a  im p re ss io n a r

3 4  o s  v iz in h o s E  n ã o  e n te n d  p o r q ue  'te ra e m za r a in d a  não

3 5  fo i le va do  p a ra  a  v id a  co ryu g a l M an d os podem  e x p lic a r

3 6  à s  su a s  m u lh e re s  q u e  n ã o  tãm  exa tam en te  am a n te s

3 7  te rc e iriza ra m  a  s u a  v id a  se x u a l E , d ep o is , c la ro , devem

3 8  s a ir  de  perto  á M iúde.

11. O  modo com o o cronista Ida oom "carias palavras" no 
primeiro parágrafo do lexto o aproxima do comportamento 
de poeta que

(A) confere aos sons papel tâo relevante quanto o  que 
a íib u i ás tetras

(B) estabeleoerelajâosensonal co m o  signo Imgúistco

(C) sobrepfle o valor semântoo ao  aspecto termal do 
signo.

;Dj articula a ralação entra som  e letra de maneira não 
prevista peto oAdigp.

(E) define conceitos em  vez de apresertá-los de modo 
sugestivo.

12. Nesse lexto eminentemente metalingüistioo, no qual o 
«jontste tece oonsderaçfies sobre vá nas palavras, um  
ngnq que não te i explorado na sua materialidade á:

(A) 6 umerangue (lin ha 5 ).

(B) s ilfid e  (tona 6).

(C) piçí {linha 101-

( 0 )  ja b q rrá ia  (linha 15).

(E) fercainzar p i  ha 34).

13. Se a  pronúncia da paiawa "sDbdfT ter [s ta td j i]  e s e s u a
representação to no ióg ca  for taJIdaf, entâo

I. t  e í  t ra n s fo rm a i em  | i ] por assimilação e l  | / 

trãnsto rmã-Se em | w ] em f ma I de si laba.

I I . í  e I tema-se | ] em  posoão átpna final e /I / tans- 

terma-se em | w ] em final de silaba

I I I .  i e  i l q m a *  f i  fp q r hamiqnra vocáliqp flodas as  

voga s  se  tomam g u a s ) .

IV- f d f tran^Orma-se em  tdxf somente se  r ê i se  

trânsterma em[ i ].

Ê correto o que se atmna apenas em

(A) IV.

(B) i e  I I .

(d) l i e  IV.

(D) I, 11 e i  I I .

(E) I I ,  I I I e iv .
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Instruoôes Para responder às questões de números 14. 15 e  

16, considere o lerto abawo de Rubem braga, do 

fivto A  de ti, Copacabana

'IQuandO a aJfoa wbra a fb m ienfada."

iVami d e  emoçáo ao  ver essas paíavras jtj^ppbssíss c  

Já esfava O m w  nome. gue p e la  priritefra vez eu  p j  s.r.r) a t d  s s  

fo rm e O  jo m p l o re  "C> t& p sm jrim '' õ rgáo  o fiç ia f d o  "Giámi-g 

DOmihgús MarfilS". t it s i alunús dO Coíágio Pedra PaíáfiOs de  

Caaheeim de lla p am inm  ^ fad e  de  Espirito SanJe

O  p ro fe sso r d e  P o rtu g u ê s p a ssa ra  um a co m p o sçá o  "A 

lá g rim a ". toáe rive dlhritfes paguei e pene e me pus e ráter 

c o is a s  sublimes Ganhar 10, e  ainda p o r a m a  a  co m p o s içã o  ibr 

puíjjipade ngjomalzjihrig de c& á g io  I\l3e era pera menos

'Quando a aima wbra afom enfada á s  pulsações de  

um  ooraçáo amargurada peie pese de desgrace 3 cie npme 

e*piüsao vram edaver num desabafo smcaro de intuíUmos. 

angústias e m ágoas in d e fin ív e is  e x te m a -se  o p rim id a  p o r uma 

goía de água andenfe com o  o dese/o e oonsoüadora como a 

esperança 6  este p é ro la  de  amargure arrebateda peia dOr a o  

oceano tum u ltuoso  da  a lm a  d ila c e ra d a  è  a  p rõ p ria  essánoa do  

sofrimanIO. è  a JSgrtma".

É  ç la ro  que eu n áo  parava ai i* m  d e p o is  ouras  

belezas; eu cham o  a  lá g rim a  d e  " ta id o ra  in a o n sc ie n te  d o s  

s e g re d o s  d  a lm a " d e scu b ro  q ue  e la  ''am o le ce  o s  c o ra çõ e s  m a is  

d u ro s"  e tam pem  lo  gue e m ais estranho) "endurece os  

corações m a is  m o le s ’' E  a ca b o  co m  ce rto  e xa g e ro  d ize n d o  que  

aia for "sem pre  arravés da H is lõ n a  a  re a liza d o ra  d o s  m a io re s  

em preend im entos, a  sa lv a d o ra  m ira cu lo sa  d e  c id a d e s  a  nações, 

tahsm á en ca n ta do  d e  vingança e cnm e de b ran du ra  e  p e rd ã o "

S im  eu era u m  pouoe exagerade' ho je  náe m e  

a m sca n a  a  a firm a r tan ta s c o is a s  M a s  o  im po rtan te  6  q u e  m in h a  

com posçáo abafara e tenfo que náo teJfou um coiOga 

d e sp e ita d o  que  p u se sse  em d ú v id a  a  sua a u to ria  eu devia te r 

C op ia  *  a qu"b de  ajg um almanaque.

14 Nesse trecho d e  crónica, ao se retenr ao  estilo das suas  
composições de estudanle, Rubem Biaga deixa sugerido 
que. em seu gficíg de oren ists.

(A) veio a intensificai a s  características poéticas e 
relõricas que lhe garantiram o suoesso quando 
jdvçm autdf, ag tempo da primeira publicação

(B) perdeu a enoeridade que marcava seus escritos de  
estudante, quando expressava, de modo mais 
despojado, os sentimentos m a s  suaim es.

(C) conservou a pnm tva atração peias hipérboles, ao 
mesmo tempo em  que já nSo «tenenta a mesma 
Uusâo quanto ao prestigio das palavras impressas.

(D) dstanciou-se do tpo de retónca que marcava 
aquelas composições, em deoónéncia da 
00nsoiénçiflofiticaeda toniadeadulto.

:E;- valeu-se do aprand isdo  escolar paia vir a dominar 
uma linguagem que. adaptada ao modelo da 
orõnira. preservaria o lirismo da adolescência

15 O  autor menciona que um colega questionara a autoria da 
ogm poàçào Considerando essa informação, ê correto 
afirmar que o trecho teu devia le r  co p ia d o  a q u ilo  de a lgum  
aJmanague"é um caso de

(A) discurso indireta, que. em discurso direta, equrvale- 
na a "eu devo ter copado  s so  de algum almanaque"

:B; discuiso direto, gue, em disouiso indireto, equivà- 
Ipia a "vooè deve ter copiado aquío de àlgum 
atenansque'.

(C) discurso indireto, que, em diSCuiSO direto, equivà- 
leriá á "voúê deve ter oopiâdo isso de algum 
almanaque".

(D) discurso duelo. que. em discurso m ire lo . equiva
leria á "eu devená ter OOpiàdO isso de algum 
almanaque?'.

(E) discurso ndireto livre, que, em  discurso direto, equi- 
vàlene e "voce deve ter cOpiàdO aquib  de àlgum 

almanaque?'.

16. Em  "eu de va  fe rcu p ia *  aquJO...", 0 mddâl"dever" impliCâ

(A) certeza 

:E; probàbi Idade.

1C) posa bilidâde.

(D) dúvida.
(E) imp notabilidade

Instucões Para responder as questões de numeres 17, 18 e  
18, considere d texts abaixo, de Clarice Lispector.
do livro A  hora da e st re la

1 P ro  tendo, com o já  m sm uei. esora ve r de  m odo ca d a

2  vez m a s  s im p le s  A bas o  m a te ria l d e  que d isp o n h o  6

3  p a rco  e  s in g e lo  d em a is, a s  iri formações sobra o s

4 personagens sáe poupas e  náe mpjfo eJúoiüsíuBS.

5 "íformaçfles a s a s  qua penosamente m e vám  de m im

6 para m im  m esm o  e tra b a lh o  da  ça rjvn tah a

7  Sim , m ss  náo e sq u e ce r qua para sszravsr náo-

S  jmporfa-mjuá 0 roeu roaferiáí básiCO é a palavra. ASSún è

9 que e sta  h is tó ria  será fe ita  d e  p a la v ra s  q u e  se  ag rupam

tO 6m  frases 6 d e s ta s  s e  ê  vo ia um  se n tid õ  s e c re to  g ue uh

11 trap a ssa  p a la v ra s  e frases Ê  c la ro  que com o to do  escn -

12 lüir tenho  a renraçáo *  usar te rn o s  suculentos conheço

13 ad )e tivo s e sp le n d o ro so s  ca rn u d o s su b sta n tiv o s  e  v e rb o s

14 táo  esguios que afravessam ag u d os o  a r e m  v ia s  de

15 a çáo  já  q u e  p a la v ra  6  a çá o  c o n co rd e is7 M as n áo  vou

16 e n fe ita r a palavra p<v's se au ropar na páe da  m o çe  e sse

17 páo s e  fomara em  oura -  e a jO vem  feia tem  dezenove

16 a n o s} e  a  jo vem  riáo podbria roordá*  morrandO dO

13 b m e . T enho  en táo  q u e  fa la r sm p ie s  para cqp far a sua

20 d ehcada  e vaga esusféncia L im ito -m e  a  hu m ild em en te  ■

21 mas sem ta ze r e s ta rd a lh a ço  de  m m ha h u m ild a d e  que /á

22 náo seria hu m ild e  ■ hm /tom e a  c o n ta r as tra ca s  aven tu-

23  ras de  uma m o ça  numa adage foqa fe ita  con tra  eía S a
24 gue deveria rar fiça d o  na sertêg de A la g o a s  co rn  vest'de

25  de ehjfc a sem nenhuma defü-qgrafiis. já  q  ue asara v ia  |áa

26 m e l s õ  tin h a  a té  o  teroBÍro an o  p rim á rio  P o r s e r  Ignoran te

27  are o b rig a d a  na dafüiqgrafie e osfxar ientemante  letra p o r

23 le tra  - a t ia  e  que lh e  * r a  um  cu rse  raio de oomo baterá

29 máquina E  a  m o ça  g anha ra  uma d ig n id ade  era en fim

30 d a tiló g ra fa . E m b cra  ao que peraee náo eprovasse ne

31 D nguagem  d u a s  oonsoanfes >unías e oopvava a lefra bnda

32  e re do n d a  d o  am ado ch e fe  a p a la v ra  “designar" de m odo

í í  oom o e m  lín g u a  ratada d in a  "desig um ar"
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No fragmento "Assim  é que vaga ax.<sMnc.ia ", linhas 8  
a  20 , Rodiigo refiete sobre sua oonduta d e  narrador em A 
hora da estrela e avalia o  desafio da tarefa a que se  

pnppds- desafio sobretudo de

(A) resistirá tentaçâodosexoessosde retórica, multo em
bora la s  eassssos pudessem vira aproximá-io do com 
plexo universo das experiências da protagonista

(B) alcançar uma elocução simples que. acolhendo os 
sgn ifcad os ocultos que das frases se desprendem, 
se ajuste á condição existencial de Macabèa.

(C) perseguir a vrvacidade das palavras que está longe 
de dominar infe na mento. paia tomar convincente 
uma personagem que se expressa d e  modo simples 
e preoso.

(D) e*mmar de seu discurso qualquer palavra ou frase 
que sugira um sentido oculto, para menor acentuar 
a objetividade que marca as decisões de Macabáa

(E) traduzir em linguagem despojada o rioo mundo 
interior de uma peisonagem em cujo d isanso  se  
formulam a s  mais frjndas especulações existenciais

L irru lo m e  a  hu m ild em en te  -  m as sem  fa z e r e s ta rd a lh a ço  

d e  m inha  h u m id a d e  que  já não se na h u m ld e  -  Itm ito-m e 

a c o n ta r a s  fra ca s  a ven tu ra s  d e  um a m o ça  num a c id a d e  

toda fe ita  COntra ela.

Sobre a estrutura do fragmento acima, em que se  repetiu 
O m ie» da frase interrompida pelos travessões, é  correto 
afir marque

(A) a omtsséo de "humildemente', na trase retomada, 
justifica-se porque sua repetição negana o desejo do 
narradorde mostrar-se modesto.

:E :■ a letomada do inicio da fiase OCOrie pdique a  inter
ferência dos travessões comprometeu a seqüência 
do  pex iodo. que fia ria  inooneto s e m a  iepei>oào

(C) o  advértxo 'humildemente'' foi omifrdo na frase repe- 
frda porque o seu emprego sena inadequado, dada a 
n a tu ie s d o  mata dal da  narrativa.

(D) a pieserça dos ía v e ssê e s  peimite que o sj.eto  da  
enunciação confirme Seu ponto de vista aceica  da  
matéria a ser narrada.

(E) o  narrador retoma a frase inicial do per iodo porque, 
com a redundância, evita qualquer ambigüidade que 
desvie o i&tor do s e n d o  desejado.

Segundo o narrador, a personagem diz "desgumai" 
porque nâo aprova duas consoantes juntas Uma análise 
fonotógca mostra que a explicação para esta pronúncia é  
outra, qual seja. no português Orasilexo a inserção da  
vogai epenléfrca | i J. tm  palavras com este tipo de 
estruture.écond icionada

(A) pela presença, no núcleo da silaba anfenor. da vogal

(I]
(B) pelo modo de arta ilação  da consoante precedente 

(odusive).

(C) pelo ponto de artculação da consoante precedente 
(velar).

(D) pelo ponto de artculação da consoante seguinte 
(dental).

(E) pelo trava mento da  si laba por consoante odusrva 

5CLET00

instrua e s: Para responder á s  questões de númeios 20, 21, 22 
e 23 , « m e d e ie  o poema de João Cahiai de Meto 
Neto. do livro Serial.

Grac jJra rro Ra mos 1

F a lo  somenfe com o  que teib. 
com  aa m esma? vinte palavra? 

g ira n d o  ao re d o r do s o l 

que a s  lim pa  db q ue não é faca

de feda uma crosfâ viaSCía 

resfo de  jan (a aba lanada 

que boa n a  lamina a  oega 
seu gosto de c ic a tr iz  cJára.

PaJd íCm enfe do que fáld 

do SOCO O de  sua? paisagens 

H ordas/es. d e b a ix o  de  um soí 
a í  ab m a is  quen te vinâgra.

que re d u z  ludb e e  â sp in h a çú  

çresfa o simpíesmenfa fíjijnegem 

fo lh a  p ro lix a  to ih a rad a  
Onde p c s s  ei&yidbr-se a baude.

PaJO sOmeníe por q uem fa lo . 

p o r q uem existe nesse s eím as  

OOndjtüJnádúi pelo M i  
paio gaviág O gurrasraplnas

e onde  esfáo Os sctd í 1)erfes 

da ran fes c c n d iç d o s  çaa t/nga  

a m  qua só  caba cuíbvar 
O que e siníninto da m ingua

F a io  sçvnanfa pare quam teia 

q u e m  pedeca sono da morio 

e precisa um d e sp e rta d o r 

aore. com o  o soi sobra o o lho

q ua ê  guanda o aol ê O SPodénfe 
a oon tra -pa io . irppapasa. 
s baíe nas pâjpefvas como 

se bafe n uma porfe a sooos

20 A  expressão “F a lo  so m en te " abre cada um dos blooos do
poema e  neles se desenvolve de  modo a caracterizar, no
conjunto.

(A) o q-iantoiiá de leslnçâo e impotência na imguagem 
ficcional de Graeihano Ramos, autor cpjos prinoipios 
é ío o s  e  estétxx» se opõem diametralmente aos de 
JoãoCatvai.

{B) a s  convtoçdeseaçqnscsência que Fatxanoe Severinq 
marniedam em relação á m guagem  qe que se v a 
lem nas obras em que são personagens-narradores

(C) um registro esiiiistoo marcado peia oomencáo e 
pela secura do discurso -  características que inviabi
lizam a intenção de denúncia social aumentada peio 
autor d e Vidas socas

(D) p itoedime mos a  atitudes relativos ao rigor da 
criação literária, que o autor de Morte e vida 
severfria não deixa de üOmpartilhar íúrri O autdr de 
V id as seca s

<E> a sevendede que Joâo Catuai tanto admira no estilo 
de Graciiiano Ramos, para a qual o poeta 
pernambucano não encontra equivalência em seu 
proprio estilo poético.
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21. Nas quatro primevas estrofes do poema, João Cabral
otiiiza tim sisfem ade figoração nçqual

(A) "crosta viscosa" e "resto da janta abaianada" 
conotam uma faia mievamenle oposta à que se 
representa em "espvthaçíi".

{B ) "J ã m ih a " e  'Is iç a ín z  ç ía r a "  re p re s e n la m  o  m o d o  d e  
a ç ã o  e  a  c o n s e q ü ê n c ia  d a  fa ia  re p re s e n ta d a  e m  
"íjiflpfeímenre ramagem".

(C ) o  e fe ito  s m e s té s c o  q u e  e s tá  e m  “ c e g a  /  s e u  gosto 
de clceUz clara" aaentua a s  m ú lt ip la s  c a ra c te r ís t ic a s  
d a  fa ia  rç fn e s e m e d a  por ' la s p jh f ia fo " .

(D ) "um sol do mais quente vinagre" e x p re s s a  u m a  
c o n d iç A o  fa v o rá v e l p a ra  a  e x p a n s ã o  d e  u m a  re tó n c a  
"o n d e  p o s s a  e s c o n d e r -s e  a í a u d e "

(E) ''as mesmas vinte palavras' referem-se á precarie
dade de expressão do discurso a que aludem “tolha 
pftJlixa" e "toiharada".

22. A propósito da construção "peio sol pelo gavião e outeas
ra p in a s ", c o n s id e re  a s  s e g u in te s  a f i rm a ç õ e s

I. Pode ser entendida como sgnrflcando "peia 
natureza, pelos aramais e pelo homem".

IX. A quebra sintátoo-semântca em “cwtras rapinai' 
dá relevo àeiteloração econômica

I I I .  A seqüência de "sof' e "gavião" sugere que há 
elipse de "aves".

É correto âlírmâfã penas

W I.
<B) I I .

(O III,
(D> i  e I I .

(E) l i e  111.

23 A contnouiçâo precisa que determi nados sufrxos trazem 
para o sentido de uma forma derivada ê em grande parte 
condoo nada pelo conterão Nesse sentdo. pode-se 
afirmar, a respeito do sufixo -ada em falha rada" (na 
seqüência "cresta o simplesmente folhagem /  telha prolixa 
folharada /onde possa esconder-se a fraude"), que. além 
do sentdo oasco de ooieção', muitdão'. esse sufixo 
adquire uma conotação pejoratva. associada à idéia de

1. excesso, por oposição âidéia de essencial

I I .  confusão, por oposição âidéia de excesso

111. síntese, em reforço á idéia de dissimulação

É correto âpenai O que se afirma em

(A) I .
<B) II.
<C) 111.

(D) i  e I I .

(E) i  e I I I .

Insfrucóes Para responder ás questões de números 24. 25. 26 
e 27. considere o terão abaixo, de Machado de 

Assis, na Obra D r m C a s m urro.

Cqpríuto JífV -  A  fjTscr^ãrí

Tudo o gue conta no lm  do outro capitulo toi obra de 
um instante O que se lhe seguiu foi ainda mais rápido Dei um 
pulo. e anfes que ela raspasse o muro, U estes dois nomes, 
abertos áo prego e a s im  dispostos.

B e n to

Capttotina

1 Vottet-me para ela; Caprtu tinha os olhos no chão
2  Ergueu-os ktgo, e Scamos a olhar um para o  outro
3 Confissão de crianças tu valias bem duas ou trás
4 páginas, mas quero ser poupado Em verdade, não

5 talamos nada o muro falou por nós Não nos movemos,
6 as mãos 6  que se esfonderam pouco a pouco, todas
7 qua tro  p eg an do -se  ap ertan d o -se  tund indo-SB  Não

8 marquei a hora exata daquele gesto Devia té-la maroado
9 snfo a falte de uma nota escrita naquela mesma noite e

10 gue eu pona aqui com os erros de ortografia que
11 trouxesse mas não traria nenhum tal era a diferença
12 entre o estudante e o adolescente Conhecia as regras do
13 escrever sem suspeitaras do amar tinha orgias de latim
14 e e ra  u rg em  de  m u lhe re s

15 Não soltamos as máos, nem elas sa deixaram cair de
16 cansadas ou de esquecidas O s  olhos Itavam-se e

17 desfitavam-se, e depois de vagarem ao perto, fomavam-
16 se a meter-se uns pelos outros Padre tüturo, estava
19 assim diante dela como de um altar sendo uma das faces
20 a Epldola e a outra o  Evangelho A boca podia ser o
21 cálix, o s  lábios a patena Faltava dizer a missa nova por
22 um latim que ninguém aprende e é a tingua católica dos
23 homens Afio me lenhas por sacrílego, leitora minha
24 devota a limpeza de intençéo leva o que puder haver
25 menos curial no edito Esàvamos ali com o céu em nós
26 As mãos unindo os nervos faziam das düas criaturas
77 uma só mas uma só criatura serátca Os olhos
28  continuaram a dizer coisas infinitas as palavras de boca
29 é que nem tentavam sair, tomavam ao coração caiadas

H? oomç vinham...

24 No terão acima, "affar", "epistola", "evangelho", t álix" e 
"patena" designam componentes de um importante htoal 
catókco, a missa Assvn. do ponto de vota da lingüística 
de texto, esses elementos configuram um exemplo de

(A) conheomento partilhado que confere coesão ao
texto.

(B) conheomento pressuposto que confere coesão ao 
texto.

(C) esquema, ou 'framet', que confere coerência e 
wesãoaç fexto.

(D) pressuposto a partv de um esquema cognrtrvo

(E) coesão lencal que não oonáãxn para a coerência
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25 Na sintaxe tipica do português, pronomes possessrw» 
antecedem o nome. e sua posposiçâo produz efeitos de  
sentido diversos Na expressão "le ito ra  m inha  d evo ta " 
(unhas 23 d 24 ),

(A) a posçâo  de "mmhá' e n te  'latorá' e  "devota' não 
produz eferto algum de  ambigüidade, dado que 
"minha" não qualif oa adjetivos, como "devoto"

(B) hâ uma simples posposiçâo de "minha' em relação a 
"leitora", sem que "devetó' seja qualificada de 
qualquer forma, porque não está no esaopo de 
"nwiha".

(C) não há posposiçâo de  “minha” em relação a “ leitora", 
"mmha" simplesmente ocorre antes de “devota". o 
que faz desta uma construção típica do português

(D) a posição de "minha" entre 'leitora" e "devote" 
sugere que "minha" qualifica tanto "leitora" quanto 
"devcrtaT, explorando-se a sintaie piara produzir 
efeitos de amh igO (Jade

(E) a posição de “minha" antes de "devota" produz como  
efeito que a úmca leitora possivel é "minha devota 
leitora', ficando ctaro que "mmha" qualifica apenas
"derota1.

26. Considere a sintaxe do trecho as m ão s 6  que se
e sten d e ram  p o u co  a  p o u co " Çtnha 6 ) A  expressão "6 que"

(A) acentua a função de tõpioo de 'tos mãos" o que
salienta ainda mais o  fato de  o restante do corpo não 
se ler movido.

(B) não tem tonçáo alguma na oração, que teiia 
exatamente o mesmo sentdo, no texto, se a 
esrpressão tosse eliminada.

(C) garante o mesmo sentdo da oração ongnal na
altematva sintática '» que as mãos se estenderam
po ucú  a  pouco".

(D) garante o mesmo sentido da oração ongnal na 
altem atia sintática "pouco a p o u co  6  que a s  mãos 
se estenderam".

(E> 1ena função sntátca e  expxessrva se o trecho 
■mediatamente antenor tosse afirmativo ao m vêsde  
negativo

27. Neste capitulo, o sentdo do silêncio das personagens é
traduzdo pelo narrador de modo a expressar inequivoca
mente, no CO ntexlo do rama noe,

(A) os gestos e a s  sensações d e Caprtu, motivados pelo 
mesmo enlevo e envolvimento amorosos que 
caracterizam osgestos e as sensaçôesde Bentinho

(B) o contaste entre o i nteresse sincero de Bentinho por 
Caprtu. manifesto no olhar do seminaristo, e  a s  
atitudes da adolescente, que lhe parecem esquivas

(C) as indeosSes enfrentadas pelo amor dos dois ado
lescentes. dividdos entre o arrebatamento dos ins- 
tntos e os valores de sua rlgda formação católica

(D) um paraetsm o entre as hesitações amorosas do 
adolescente e a oscilação dos sentimentos que 
fazem f naq ue jar a jovem C a  pitu.

(E) um enlevo amoroso, expresso por uma alegona que 
não denâ esquecer a formação religiosa de  
Be nt mho e a p içmessa de D G lõ ra

28 O  texto dramátoo e  a s  indicações para a enoenação da
peça Vestido de noiva, de Nelson Rodrigues, evidenciam
que, para este autor,

(A) a s  personagens devem mover-se no plano da
trágica realidade, drscrefamerite atravessado por
linces reminooênctas pessoais

(B) devem drstnguir-se com  nitidez o s  planos da
alucinação, da reaidade e  da memóna. toando-se 
cada protagonista no plano que lhe corresponde

(C) não há trontenas entre o  mundo imagináno e o 
mundo real, razâo pela qual todas as personagens 
movem-se, oom igual agilidade, entre esses do® 
pianos

(D) importou coar um efeito de simultaneidade de
tempos, por meio da qual se entrelaçam as ações do 
presente, as evocações e asfantesmagonas

(E) é  essencial demonstrar que. no tea to  com o na vida. 
a seqüência das ações cumpre um d  aro roteeo. em  
cujas etapas se constitui nosso aperfeiçoamento 
moral.

29 Atente para a seguinte passagem do oonto " A  hora e vez  
de Augusto  Matraga", de Guimarães Rosa

En tão  e le s  trouxe rem  um a no ite  m w to  á e sco n d i da o  

padre  que o co n fe sso u  e  con ve rsou  co m  e le  murto 

tam po, dando -lh e  co n se lh o s  que o fa z ia m  ch o ra r

-  Mas s e n  qu e  D eus va i te r  p e n a  d e  m im , co m  tanta  

ru indade  que  fiz , e  tendo  n a s c o d a s  tan to  p e cado  m o rta l?

-  Tem , m eu tfh o  D e u s m ede a  e sp o ra  p e ia  n d e a  e não  

ir a  o  e d rib o  do pé  d e  a rrep en d id o  nenhum

Evidenoa-se, nesta passagem, um procedimento típico da
expressão deste autíx, de rílif cado peto

(A) manutenção da distância entre o  universo da 
inguagem do narrador. Irteranamente trabalhada, e  
o universo da linguagem rude das personagens

(B) correspondência entre o mundo subjetivo das  
personagens e  o  universo d e uma tnguagem cnada 
a parir d o  meio cultural em que elas vivem.

(C) elaboração de uma linguagem tão respeitosa da 
tradição do regnnaism o romântico quanto do 
coloquialismo herdado dos prosadores naturalistas

(D) manutenção da distância entre as faias de 
personagens que. embora vivendo no mesmo meio. 
carregam eiçjenènoas difioe® de comparMiar

(E) oposção  errtre o s  valores tipcos da cultura 
sertaneja, nascida das expieitências. e o caráter da 
inguagem rehgiosa, que obnga á concerto ação 
abstrata.
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30. BeJb b e lo  i> s'n

Tenho  tu d q  q uan to  q u e ro

Tenho o  togo  de  o o n s te ia ç d e s e x tn ta s  na  rm i& u o s  

E  o  n sco  b re v íss im o  -  q u e  toR  passou<  -  d e  ta n ta s  

e s tre ia s  cadentes

A  aurBrta apaga-se

E au gnardo  as nia's p u ras Jágrimss ia

O  d a  vem  e  d ia  aden tro

COn frnuo a p o s u i"  r) seg.radú granita d a  no ite

Nos versos acima. Manue» Bandeira 1eoe vgnaçtoes em  
t im o  da um procedimento ha tuna i de sua Hnca madura, 
que é

(A) desconsiderar a dimensão do Inânsoendeniu para 
melhor encarecer o valor das d ieun stánaas mais 

prosaicas.

(B) recuperar o s  efeitos musicais da  poesia simbolisla. 
d issccando -o s do sertado d as imagens

( O  e nu mar ar os tem as de sua predileção, de nlif itados 
ocm  a s  heJe^S que a natureza guarda dento  de SI 
mesma.

{D) cantar a neeza que reside na efemendade das  
coisas, vatonzando assim tudo q que é oontingenie 
ma con d ção  humana.

( E )  v a lo r iz a r  o  r e o ta im e n to  In tm o  d e  c o is a s  t ra n s i-  
tá  n as , c o n fe r in d o - lh e s  a  q - i s id a d e  d a  p e rm a n ê n c ia
pdáiCtL

3 1 Compara n d ose  as o pras poéltoas de A  ivares de Azevedo  
e de C a s t o  Aives, com ca se  nos elementos que melhor e 
mais intensamente caractanzam seus respeCtvOS estilos, 
evidenqa-se q fato de  que

(A) a atirmacSo dos valores pidpnos da ouitoia nacional 
è  mais enfatiOã na Lira d o e  vinte anos que em  
E sp u m as flutuantes, dado que a obra de Alvares 
de Azevedo amda se deira reger peia necessdade  
de afirmação da nossa Independência.

(B) a representação dos sent mentos amo rasos não 
g ja  da qualquer diferença quanto a atitude do eu  
IIirico em lelaçào á mulher, m as na poesia de C a s t o  
Alves hé momentos de sétira e de parddia. que não 
sSo  adm itdo sna  de Álvares de Azevedo.

(C) a idealização rom ânica  do amor esta presente em  
am to s, com  to ha idades dstmdas m as aperras o 
Segundo Se derrou al a ■ pelo COndOreinsmo, Oúm O 
qual ganham altuia o s  sím bolos e as alego nas que 
servem aq  pqela em sua missêq.

íDr a poesia do primeiro esta mais natural menta afinada 
aq liiismq rqmãntioo que a dq segundq. jé que q 
poeta Pa« no d e sçu d a  da vertente da poesia 
am orosa em frinção dos com prom ssos que assum e  
oom  os movimentos libertários do finai do século.

(E) a retónça de Castro Aives serve enfatcamente á 
rep rese rilação de certa S Cã usas hiStOnCâs, ao passo 
que q tom intmista dos versqs de  Alvares de  
Azevedo compromete a maior pane dos poemas 
ded toados àquelas mesmas causas

32. L  tua a  p o ife n ita ita  d  páfPr) R io ,

E m  m eu s  v e rso s  teu nom e ce le b ra d o  

P ç rq u e  va fas  um a ho ra  rtesperfa íto  

O  sO nú v il d o  6 sq  uecim en  6) frio .

N3 o ve s  n a s  fu a s  m a rç e n s  o sombno. 

Fresco assento de um áiemo çqpedo' 

N ã o  vã s  n ih fa c a n fa r  p a s ta r o  g a d o  

iva tarde d a n a  do calm oso e s íd

Nestas q-ladras, C ià u d o  Manuef da  Costa expíie de modo
Sugestivo a Situação partCulãT de  um Oicade brasileifO,

(A) ao reconhecer em  nossa natureza elementos que 
tanto favorecem a representação dos mais altCS 

ideais da poesia neociãssioa.

(B) ao assumir orgulhosamente a qqndto^o íto um poela 
que, fed iando-se às ihfiuÈh&asestangeiras, sente- 
se gtortficadd em  sua prOpria cultura.

{C) ao renu ncia r á e spe iança de ve r Se u no me imc rta li- 
zado. otnp vez que faltam á natureza que oanta o s  
elementos que enotrecem  a verdadeira poesia

(D) ao encontrar na pasagem  de sua terra a serenidade 
que o faz  esquecer os pnedcados da natureza 
arcàdica, oeleblados por poetas eu rapeus.

:E;- ao COntiastãr a m aldade da naluieza de sua teria 

natal gom a  natoie^  idealizada nqs paradigmas dq 
bucolismo da poesia européia do SéCu 10 X V 1 1 1 .

33. Quando um  povo é dommado e cotmizado, seus r r ts  e 
crenças costumam dessaoraiizar.se nesse confronto. Tal 
dessacralizaçãú pode Ser entrevista, por um leitor atento, 
numa passagem de Iracema, de José de Alencar: 
Araquém, lemqvendq um a pedra, permite que Martirn 
perceba que a "vo z de  Tups e ra  o  e co  da  ansflen façao 
das ondas dü mar so b  o  ro cnedo . eoaandü pe<a g a le ria  
su b te rrâ n e a  so b m  cu ja  boca o  p a jé  in s ta la ra  
p iq v id e n ç ia lm e n te  sua nana na", qu seja.

{A) q poder mâgioo do pajé. que aiemonza o s  
gu enaros, desvenda-se com o um  truque oupo 
segredo passa a ser compartilhado com o 
estra nge iid.

:B ;■ 0 p aa . eigiondo ao guerreira branco a fonte de um
poder sobrenatural. revele um segredo até emão 
compartilhado apenas com seus irmãos tapearas

(C) o termo "provldencialmehleí,, ijgado a P ro v id e n c ia , 
insinua que Araquém  tinha COnviCçãO quanto ã s  
qrigens divinas de um poder facilmente 
desmascarado.

(D) o maitoOEO oa.e faz ver a Marpm que a cultura 
indígena, cr « iv a  e engenhosa, pode ser vantajo
samente assimilada pe ta culta ia do branco.

(E) a natureza p lOp icia ao i nd io Itavelaçée s mãg icas q ue 
q homem btanoo. mais afasiado dela. esta Iqnge de 
compreender e aproveitar
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34. A í  quadras seguintas fazem  parfe de  um pqema de  
Gnegdriq de M ites

H a veré duzen fú s  a n O í . 

nem ta n to s p o dem  M níar-se  

q UB êreis uma aldeia pobrB 

e  ho/e  sojs nca  odaO e

En tão  v o s  p isa v a m  ind iO S  

e  v o s  flaO 'ta  vam  ca fre s, 

h  ijB CflâpS is Pdalg w ai 

arro /ando  p e rso n a g e n s

Nota. ra frs s : pnovemenlee da  ta v ta is , s - itg c  nome da  uma re- 
yíc da ííriía

Considera ãS Seguirdes afírmaçOes SObie O G ragiriü
SâtiriOO:

1 . A  prosperidade da Bahia è  inanicamenta alnbuida 

aú SenSO do improviso e à  Sensualidade -  Cârade- 
fisliças qqm que q poeta e s íg m a íz a  q pQvg Paranq

I I . O  pqeta qqatuma vingar-se da asoensàq social dcs 

m e síço s  Pem-sucedidos ndcuianiando-ihe& as 
pretensas o rgens anstocrálcas.

I I I .  A  nepuisa m s  noti res portugueses, explorado res da  

Cidade da Bahia, incita O poela a acuSà-IOS das 
atrocidades ad melidas COnlra Os negiOSe o s  irtdiOl

A s  q uadnas i lustram a pe nas o q ue se atír ma em

(A) I.

{B) I I .

{C) I II -

(D) I e 1 1.

(E) l i  e I I I .

35. (...) q Pedra A m em  v ive  num e ç id e d e  d e  p rq v ln ç ia  nq

m ero de  mulheres ao lati) de  o ufros q  ue de sacentocid se  

têm  a  b a tin a  6  a s  p ro p in a s  v ê -õ s  CúnCupiscenfes e 

m anta im en te  esía&eieafitos sem  p e rd e rem  um  sú  atomo 

d e  influencia e  corisiífaraçaci. Senfito assim, n ao  se  

q ry n p e e n d e  d tamgr dd Paria  Amero. eg d ia  em  que de  

seu amo the  nejge um fling a  muno mgngs se 

COmpraendS que  d male. D as duas torças que  lutam na 

airoa db fiadro Amaro, uma e re a i e  e fe tv a  -  o 

se n tim e n t) bs p a te rn id a d e  a  Oufrta è  q u im é rica  6  

im p o s s ív e l -  d terror de qpmiBe. que efe tem vidre 

to le ra n te  e cbm peoe  no desvro ítos seus o o n íad e s  e nao 

ob stan te . 6  esía  a força qu e Tnunfa Ha vero a i a lg u m a  

ve rd ade  m o ra l?

(Fragmento de texto ontiooSe ta c h a d o  de A sa s 
f í í r e  EçsdeQuenOsJ

A laitura desta fragmento, em sala de  aula, permitiria ao  

professor tooer oonsderaoôes sotxe a s  idéias nçjç 

de lend das e sotxe a reiaçâo de um leitor com o lesto 

a  rico. Ne rde Se rd ido, è  adequado ffiSãr paraoaluno  que

(A) Se pode ou nâo OOnOOtdãr oom a OenSura de um 

critico, e Machado reprova em Eça de Ü u a rô s  a 
defesa de tese determi hisla.

{B) a cri tea deve atar-Se unicamente á ãnaiise de 

asp ed q s  lécnioqs dq 1extQ. qqmq esta. que qersura  

o neaJsmo implacável da representação de Eca de 

Queiitos

(C) a  çrilios á  ume defesa qritenqsa de um pqnto de 

vsta , e mesta Machado recianaa da fana de 

verossimilhança no refendo romance de Eça de 

QueirOs

(D) há qrifiçqs mquestqnávsís, qqmq Maqhadq de Assis, 

que iec«ow neste fragmento o excesso de 
pOTmenoraS na caractanzaçso do p itdagon ista.

TE; uma critioa cornpelente rataranda conceitos 

universais, qqmq esta. de Maqhadq. na qual q autor 

censura a exploração iderána de  talos que nSo s &p 
possiueis na vida raal.

35. Momorlal d o  convento, de Jo sé  Saramago, que toma 

pqrassuntq um m q mento da Histdriade PqrtogaI -  a  gqns- 

iuqàq  dq oqnvento de Mafra. nq lemadq de D Jqàq v  -. 

nova  o romance iwtónco porque, diferentemente do 
modelo estabelecido pelo Romantismo,

(A) n an a  literariament fatos da vida portuguesa, 

raafirmandqa nlerp letaqãq qfiqia I da H isfdr ta

(B) traduz os fatos hstorca m e nte acontecidas, va lenda - 
se de  um  discurso que racupera c  universo 

lingpistcq da épqqa rei ralada

(C) meseta. aq Iqngq da narraí^a. figutaS iradas da 

H sldn a  com outros c ra d a s  peia m a p n a çâ o  do 

autor.

{D) utiliza uma vo z  narratva onisoenta para denunciar o 

antagomsmo tfieveislvei e n te  a notneza, o ciero e o 

povo

:.E; ironiza a leitura convenciona] da Histona, obser

vando 0  passadq sob mCIlptoS pqntqsde tasfi
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37. Alberfe Caeno. helírõninto de Fe mando Pessoa. a pre

sente-se como um poeta m g è u o , q je  cante a natureza 

esponta nea mente.

ü  m é  u í r f f ia r  a z u f « m e <3 c é (I 

E calmo c o m a  a d g u a  a o  aoi 

É  assim  azu l 6  calmo 

Porque nae mterroqa nem espanta

A estrofe acima permite ac feitof observar q_ia

(A) a ji ia y à c  de metáforas indica u n a  ra la d o  

ooncreta do eu  oom a natureza.

(Li) i  * j s 4 ncia do au pcesM rta a  cnaçâo d* uma p o e sa  
v o lta d a  p a ta  a  n a tu re z a .

(C ) a  c a ra c te  n z a ç â o  q  ue o  PQ é la  f a z  d o  O ibar. q h e g a n d q  

á  a u s l a y ã c  d c  ú lt im o  ve tS O , d e s m e n te  a  s u a  

d e c la ra d a  in g e n u id a d e

(D ) a  re p e liç S o  d e  c e d a s  e s í  u lu ra s  o o n f ir m a  a  p re s e n c a  

d e  u n a  v is a a  ro m â n t ic a  d a  n a tu re z a .

:E;. o  a m b ie n fe  o u o íü o q . q u e  re re m b ra  o o m p o s s e s  d a  

a n t ig ü id a d e  g r e c o - ia ín a ,  re v e la  o  m o d e *p  c tó s s o o  

a d o ta d o  pe*o  p o e ta .

3fl. Inscrlçío

E u  m a  tu z  em  u m  pa<s p e rd 'd o  

A  m inha  a lm a  è  lâ n g u fd a  a  in a rm a .

O p i quem  p u d e sse  d e sh za r sem  ru tio<  

Nú  CriSo s j  mir-se cora) faz um verme

No poema aroma, que atue q liv e  Clppsidra  de Camilq

Féssartia, esta presente um doa ta mas reOOr rentes na

poesia do escnion

(A) a fus&o que se estabelece entre o deal e o «eai, 

motivada pe to ensimesma menta dc sujeito li rico.

:E;- a busea, através da pa lavra poética, da reoon str u d o  

de um umverso fragmentado.

(C) a expansão desmesurada do eu  com o eesposta a 

uma realidade de stitu ida de sentido.

(D) a cnse existencial do "eu lined', manifesta no desejo 

de despe rsonaiiza r-se.

(E) o reoon neomento da  palavra poélca  como 

instrumento de recuperado  da transcendência 

pefdda.

33. ArttdniO José Saraiva e Oscar Lopes, em  Hlétária da  

literatura portuguesa, comentando Frei Lu is de Souza, 

de AJmeida G a rrelt, afirmam.

".. a  in te rn  ssanfe v e rific a r  « m o  a p e ça  supera um doa 

pdngnea da íagddía  qláaaips (e aeu arisfgerapsmo 

sodaif)...".

A  afirmação d o scrllo o sap â ia -se  no falo de que o autor

(A) conferiu nobreza ética a Teimo, O enado. a quem  as  

peiSOnagens femininas, por Sua afetuosa v e n e ra d o , 

nu noa sabem  aq cedq oomq ía la r

{B) revestiu Mana de idealiéTiq, lomandq-a lepue- 

sentenle das r& vn d cações  msns lom anlcam enle  

demqçréUcas

(C) aid buiu sentime ntú de Cu Ipa a D. Madale nâ, realçan

do o esforço da personagem para reca tar o 

remorso.

(D) fez do ROmeuO (D. Joäo de Portugal) O portador da 

fatalidade que desVdi tada a vrda qrgamzada depqrs 

de sua suposta morte

(E) caractenzou D. Manuel de Sousa (Frei Luls de 

Squsaí oornq pqrtugués exemplar, meridq zelqso e 

admirador do suposto mono.

+3. Pode-se estabelecer uma aproximado entre Os lusíadas  

de Cam$es. e Mensagem , de Femandq Pessoa. 
00 nsidera ndo-se. nas d uas q bras.

(A) o tom nostalgioo no trato de quesfees hiistt ricas 

medieva s e  contemporâneas

(B) a re tedo  estabelecida entre m iti e Idstúna. que 

posabrlitea refer én o  a ao se  bastia n is m o.

(C) â visad pessimista que se e labora aoerca do de st no 

de Portugal.

(D) a irqnia, que envolve tqda a reffexâq sobre 0 
passado retratado

(E) a perferta Harmonia que se estabelece entre 

passado e presente.

12 MECLETOO
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2* PARTE

Atenção:
-  Nesta parte da prova, há 4 questões, duas de Lingua (questões 1 e  2) e  duas de Literatura (questões 3 e  4). Você deverá

responder apenas a  duas questões, sendo uma delas, obrigatoriamente de Lingua (valor 50 pontos) e  a  outra obriga
toriamente, de Literatura (valor 50 pontos).

-  As respostas à s  questões de Lingua (1 ou 2) e  de Literatura (3 ou 4) devem ser transcritas nos espaços reservados para cada 
ume deies.

-  Assinale, no local indicado, o número da questão escolhida

Q U E S T À O  I

Considere o texto da carta (p 2) que intoduz a s  questões 1, 2 ,3  e 4 d a  11 Parte desta prova

Imagine que, em vez de  enuai a  carta ao "especialistá' que mantém uma coluna em  um òrgão da imprensa, o estudante tivesse 
manifestado sua preocupação diretamente a  vocè, seu professor de lingua portuguesa

Com base na formação que vocè adqumu ao longo do curso de  Letras, elabore a argum entação que usaria para esdareoer a s  
dúvidas desses estudantes sobre a  “mobilidade do nosso dom a”

UUE5TÃO 2

Considere os seguintes artigos oonslantes do projeto de  Lo n* 1 676, apresentado por um deputado federal como um prqeto 
“q u e  d á  m la o  i  campanha de d e le sa da lin g u a  p o rtu g u e sa  con tra  o s  e stran gem sm os que  co rrom pem  um  d o s s im b o lo s  da  
id e n íd a d e  naoanar.

A lt  3f  É  obngatõno o  u so  d a  lin g u a  p o rtu g u e sa  p o r b ra s ile iro s  natos e  n a tu ra liz a d o s  e  p e lo s  e s tra n g e iro s  re s id e n te s  no P a is  há  

m a is  d e i (um ) ano (...).

A rt 4 r Todo e  q u a lq u e r u so  de  p a la v ra  o u  a x p ra ssá o  em  lin g u a  estran ge ira , re s sa lv a d o s  o s  c a s o s  e x ce p c io n a d o s n esta  le i e n e  

su a  regulamentação s e rá  co n s id e ra d o  le s iv o  a o  pa tn m õn io  cu ltu ra l b ra s ile ira  p u n ív e l na  fo rm a  da  ler

P a rá g ra fo  ú n ico  P a ra  e fe ito  d o  q ue  d isp õ e  o  c a p u t d este  a rtig o  co n s id e ra r-se -á

I .  p rá tic a  a b u sv a  s e  a  p a la v ra  o u  e xp re ssã o  em  lin g u a  e stra n g e ira  tiv e r equ iva len tB  em  lin g u a  p o rtu g u e sa

I I .  prâfica en g a n o sa  se  a  p a la v ra  ou e xp re ssã o  em  lin g u a  e stra n g e ira  p u d e r in d u z ir q u a lq u e r p e sso a  f is ic a  ou /u rid ic a  a  

ano Ou jüúsão do qualquerespOdo.

I I I  p rá tic a  d an o sa  a o  pa trim ô n io  c u ltu ra l s e  a  p a la v ra  ou  e xp re ssã o  em  lin g u a  e stra n g e ira  p u d e r d e  a lg u m  m odo  

d e sca ra c te riz a r q u a lq u e r e lem en to  d a  cu ltu ra  b ra s ile ira

(...)

A rt &  O  d e scum pnm en lo  d e  q u a lq u e r d isp o s iç ã o  d e s la  le i su je ita  o  in fra to r a  sa n çã o  ad m in istra tiva  na fo rm a  da

regu lam en ta ção „ sem  p re /u izo  d a s  sa n çõ e s de  n a tu re za  c iv il p e n a l e  d a s  d e fn id a s  em  no rm a s e s p e c ific a s  (

Considere, ainda, o que afama um esentor português, em 1983, quando indagado sobre os possíveis efeitos negativos da 
introdução de brasitelrismosno português de  Portugal

E xp e rim en to  fiim a  ce rta  p e rp le x id ad e ) sem p re  q u e  m e p õ em  q u e stõ e s com o e sta  “E stã o  a  a s sa s s in a r o  P o rtu g u ê s“

ê  ve rd ad e  que  sâo  a ltam en te  d e se d u cab vo s n ão  p o u co s  n o tic iá n o s  e  p ro g ram as  reieusvos inçados de im p ropn edades  

v o ca b u la re s  e  de h o rro re s  s in tá c tic o s  sob re tu d o  q u a n d o  s e  tra ta  do “se rm ã o “ o S c ia l M as n ão  vam os a  p a rtir d a i co n d e n a r to do s  

o sb ra a le ir is m o s  o riu n d o s d a s  te le n o ve la s  q u e  já  en tra ram  n a  lin g u a  p o rtu g u e sa  nem  to do s a  a b a sta rd a m  m u ito s en riq ue cem - 

n a  a cre sce n ta n d o -lh e  co lo rid o  e  hum or A  lin g u a  é  um  co rp o  m o ven te  a  n ão  h á  com p o rta s q u e  su s fen h a m  a  foiça d e  quem  fa la

Uitoârio Tavares Rodrigues "A lingua, oorpo moverle", «n Estão a assass inar o  PortuguêsI
Lisboa, Imprensa Naõonal Casa  da Moada. 1963

Espera-se que vocé, como proftssonal de Letras, perceba o s  problem as conceituais assoaados á  suposição de que uma 
eventual "invasão de esvangeaismos" possa provocar a  "detenoraçàd' de um ido ma Levando em conta as consderações 
ao  ma, de Utbano Tavares Rodrigues o s  conhecimentos que vocè obteve sobre a  história das I ínguas e  outros argumentas que 
vocè julgar relevantes, elabore uma argumentação relatrva á  pertinência do projeto de Lei nr 1 676
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ANEXO 4 -  PROVA DE 2001

Atenção: Reoamenda-se que se responda ás questões da

prova na seqüõnaa em que elas aparecem

Instruções: Para responder às questões de números 1 a 5 

considere os textos a ba <xo

Texto i

A M guagem  nao e usada s o w n «  para ve icu la r 

in fo rm a çõ e s is to  è  a tünção re fe re n c ia l deno tativa  da 

lin guagem  não  ê  sendo  um a en tre  ou Iras en tre  e sta s ocupa  

um a p o s çá o  cen tra ! a  fun çS o  de com un ica r ao  ou unte a 

p o sa d o  que  o fa lan te  ocu pe  d e  fato  o u  acha que ocu pe  na 

so c iedad e  em  que vive  A s  p e sso a s  fa iam  p a ra  se rem  

'd uv idas!', ás ve ze s p a ra  se rem  re sp e ita d a s e  tam bém  para  

exe ra e r um a in flu ê n c ia  n o  am tàente  em  que  rea lizam  o s a to s  

lin g ü ís tic o s  O  po de r da p a lav ra  e  o p o d e r de m o b iliza r a 

au to ridade  acum u lada  pelo  fa la n te  e  con cen trá -la  num  ato  

lin g ü ístico  (Bourd ieu  1977) O s  ca so s m ais e v id en te s em  

re la çd o  a ta l a trm eçã o  s d c  tam bém  o s m a is  e x te rn o s  d iscu rso  

p o litico  se rm do  n a  ig reja  aula e tc  A s  p rodu ções lin g ü ís tic a s  

d este  tipo , e  tam bém  d e  o u to s  tp o s  adqu irem  va lor se  

re a liza d a s  n o  con te x to  s o c ia l e  cu ltu ra l ap rop riad o  As re g ra s  

que  governam  a p rodução  ap ropnada  d o s a to s  de lin guagem  

le vam  em  con ta  a s  re la çõ e s so c ia is  en tre  o fa la n te  e  o  ou vinte  

Todo se r hum ano tem  que  a g ir verba lm ente de aco rdo  com  ta is  

reg ra s is to  é. tem  que  "s a b e r  a) quanoo  p o de  ta la r e  quando 

n ão  p ode  b) que  tip o  de con teúdos re fe re n c ia is  lh e  sêo  

con sen tid o s c) que tipo d e  va riedade  lin g ü ís tic a  ê  oportuno que 

se ja  u sada  ( . . )  nem  to do s  os in teg ran tes de um a so c iedade  

têm  a ce sso  a  to da s a s v a ried ad es e  m u ito  m enos a  to do s o s  

con teúdos re fe re n c ia is  Som en te um a p a rte  o os integrantes das  

so c ie d a d e s co m p le xa s p o r exem plo, tem  acesso a um a 

va riedade  "cu lta " ou ’ p ad rão " con sid e rad a  gera lm en te  ta 

lin g u a ’ , e  a sso c iad a  tip icam en te  a con teúdos de p re stig io

(GNERRE. Maunzzo Unguigam,«scrtta« podvr 

SaoPaiki Martins Fontes, ttoSI

T ex to  l í

P e n se -se  em  a lgum as form as d e  tratam ento "T io" ê  

em pregado peto m en ino q ue  lim pa o  pá ra -b risa  e  pede um  

trocado a o  dono  d o  ca rro  que  v ira  "Doutor* se  quem  lhe  otereoe  

o m esm o se rv iço  6  ou tro  adu lto  J i  há algum  tem po p ro fe sso res e  

p ro fe sso ras tom aram -se "ttos" e  "tias" n a s  sa la s  de au la  N ão há  

jo g ado r de fu teb o l que  em  p ú b lico  não  s e  re fira  ao técn ico  de seu 

í m e com o "p ro fesso r" E  o  que  d izem  ex ata m ente "m eu irm ão" 

"am izade" “ó m e u " ta r a "  n a s  s itu a çõ es d e  u so 7 V ale na e pena 

indagar so b re  o s com p lexos sen tim entos e  va lores im p licado s  

n e ssa s u tilize çùe s -  p rovavelm ente m ais re ve lad o ra s do nosso  

sistem a de re la çõ e s s o o a is d o  que pode  a v a lia r aque le  estudioso 

da linguagem  que só  a s  con sid e ra  no ãm btto dos "fenóm enos" 

no p lano  m eo Sn icoda s "va rian tes" ju staposta s

(CASTRO. Ate.cn de. tntoim)

Gnerre (texto I) m o sfa  a relevância do contexto tn-
gülstco e  exlralngülstico em que o ato verbal è  produzido
Castro (texto II )  concebe a produção do ato verbal de
modo

(A) análogo, considerando indissociáveis as formas de 
tratamento das situações em que se produzem

(B) drverso, considerando pouco relevante a forma 
língOiítoauPzada.

(C) drverso. minimizando a importánoa da situação na 
qual um discurso é produzido

(D) análogo, reconhecendo que as drversas formas de  
tratamento remetem a um mesmo contexto 
exl ratinflüistoo.

(E) análogo, reconhecendo que a  vanaçáo das formas 
de tratamento se deve á livre opção de  quem as 
utüza.

No texto de Castro, o autor sugere que um estudo das
línguas

(A) tenha como foco o seu funcionamento enquanto 
s iíe m e s  sántóltoos.

(B) dê  prioridade ao exame das características inatas e 
universais das linguas naturais

(C) analise os fenómenos lingüísticos em  sua correlação 
com outros fenômenos, internos ao  sistema lingüís
tico.

(D) tenna como toco pnnopal as características 
indiMOuais dos falantes

(E) busque entender o s  usos da linguagem a partir dos 
lugares sociais dos interlocutores

A  afirmação de Gnerre de que "O poder da palavra è  o  
poder de mob*zar a autondade acumulada pelo falante e 
ooncentrá-la num ato lingüístico?' é bem caracterizada no 
ato de

(A) ou mpnmenuar alguém.

(B) lamentar a ocorrência de um fato
(C) comentafumacidentÉ

(D) prescrever um medicamento

(E) palpitar sobre um jogo de futebol

Com  relação ao primeiro período do texto de Gnerre, NÀO
è correto afirmar que

(A) “nâo somente?' leve o ouvmte a reconhecer duas
I mfoimaçóes distintas na frase em que aparece

(B) “isto é" introduz uma asserção que voa a precisar o 
sentido do enunciado anterior, reiterando-o

(C) "estas'' se refere a algo que será enunciado na 
seqüènoa.

(D) "ou" combina proposições estabelecendo entre elas 
uma relação de exclusão.

(E) "não è  senão uma?' equ ivale a "è a pe nas uma"
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No texto. Gnerre leiacona regras que regulamentam a 
produção dos ates de linguagem A  quebra dessas regras 
leva a uma situação mverosslmí que se observe em

(A) Publicado num artgo sobre eoonorma

N e  p róx im a sem ana se rão  d iscu tid a s a s novas 

tendên cia s do m ercado

(B) De um m enno para seu anmgo

-  Você con firm a su a  p resen ça  na reun iáo ? O  corte  

a nun c iado  n a s  v e /ta s  do D epartam en to  E sp o rtivo  i  

um a am eaça im m enie e  cum pre tom arm os algum a

d e c isão

(C) Falado por um conferencista

-  A  parhr d e ssa s  in fo rm açóes, pode-se  d eduzir a 

im po rtân cia  de d ivu tgaçáo  desses novos m étodos 

qu e  no rte iem  o p ro je to

(D) Escntoem  um tvrodefSosofa

P a ra  que um a so o ed a d e  su b s is ta  é p re c iso  h ave r 

le is , com o è  p re c iso  h ave r re g ra s  pa ra  cada jogo

(E) De um operâno paraoutro no tnal do dia:

-  Que ca n se ira f Se  con tinua r fa ltando gente  

am anhã ja  viu n ê

AtencAo As questões de números 6 e 7 reterem-se ao 

fragmente de Aparição, de Vergilio Ferreira, abaixo 

transcnb O  trecho ccnstitei as reflexões do 
narrador-protagonista. professor Alberto, ao recordar 

um ncideme ocomdo entre ele e o reitor do Uceu. 

Na ocas ao, o reitor tez restrições aos temas de 

natureza socai que o professor vtnha propondo para 

a redação dos alunos recomendando alguns outros

M as se  e u  nSo pod ia  a tra ir o s a lu n o s a  um e rea lid a d e  

"so o o ló g ica " pod ia  ta la r-lh e s do m isténo  obscuro da vida A h is , 

ju lg o -o  ho je  bom  re ito r o  que tu m e p ro ib ia s nào e ra  bem  que  

o s a lunos sen tissem  a p e sso a  tag ran te  do m oço de fe le s  do 

operáno; e ra  que e le s  cria ssem  outro s e r à m argem  de le i d o s  

hom ens e  ta lve z  d o s d eu ses O  que  tu m e p ro ib ia s  e ra  que  e le s  

fo rm assem  com  a s  su a s m io s  m orta is um a p essoa  nova um  

o u ro  A d io  tora oa B itm a

6. Nas alternativas relacionanvse uma assertva de Gnerre e
uma aoerca de Alberto Indique a correlação que explicita
no que se baseou o  reitor para censurar o mestre

(A) A s  p e sso a s fa iem  é s vezes p e ra  serem  re sp e i
tada s I Albedo não buscava o  respeito no diálogo 
com o s  a luras

(B) O  d iscu rso  d id á tico  m o b iliza  a au to rid ade  acum ulada  
pe lo  fa lan te  que a  con cen tra  num  ato lin g ü ís tic o  1
Alberto náo era háM  em expnnmr no discurso seu
saber acumifa do.

(C) Todo se r hum ano tem  que agir verbalm ente
respe itando  o  tp o  d e  con teúdos re fe re n c ia is  que lhe  
são  con sen tido s l  Alberto tratava de conteúdos 
referenciais não permiídos a um professor do Liceu

(D) A  lín g u a  padrão  é  um  sstem a  com um cafvo  ao 
a lcan oe  d e  um a parte re du zid a  dos in teg ran tes de  
um a com undade  / Alberto engia nas redações a 
língua padrão, a que nem todos os alunos tinham 
soesse.

(E) Todo se r hum ano tem  que agir verbalm ente
re spe itando  o  tipo  d e  vanedade lin g ü ística  que  ma 
se ja  oportuno u sa r / Alberto utlizava variedades 
lingüistcas naaertáveis para um professor do Liceu.

No fragmento. o mestie
(A) revela oonsciència do poder subversivo do ato

cnatrvo -  ato que posatuiita a organização da
reatdade de maneira dotmta daquela proposta como 
a in ç a  legitima.

(B) coloca em  dúvida a eficácia da cnação como
«strumento de fansformação do real. poo sabe que
a prática artística è censurada por aqueles que 
representam o poder

(C) se reconhece incapaz de desvelar aos alunos a 
compteadade das questões de caráter social, por 
isso restringe sua prática á discussão de problemas 
de natureza metafísica.

(D) admite que a sociedade moderna aceita a atvidade 
artística como forma de entetemmento. por isso não 
propõe atividades criativas aos alunos

(F) acredita que a eiçteriéncia criativa è considerada 
perigosa os que com ela se envolvem acabam 
concebendo uma visão matenaliste do inundo

Instruções Para responder á s  questões de números 8 a 10.

ccmadere o »echo de redação de umvestibulando:

A  n o ssa  Ih g ua ê m esm o d ifiá l 

Eu  que  n e sa  ne le  ate ho je  m o  consigo ta la r com o se  

escreve m uitas pa lavra s

M as  as eiradas eu tento  a ce rtá -la s  

E  p rocu ro  a  cad a  d ia  ta lar m elhor 

A o  con tra no d e  m u itas p e sso a s que  estudam  lín gu a s e 

lín gu as d ife ren tes P ro cu ro  e u  m esm o bu sca r o  m e lhor pa ra  

n o ssa  lín gu a  Q ue n a  m inha o p im io  e  a m a is com p leta m ais 

co rre ta  m a is im itada  e  no m eu ponto d e  v ista  ê  a  que  m ais 

caítfuina * jj» tudo

Pbrque quando eu o lho  um  t ip is  p o r exem plo  eu a ch o  

que tem  ca ra  de lá p is o lhando  e u  náo  acho que  é  um  p e n a l 

Pene  t i p a ra  m im  Soe m eio  foro do  que é  rea lm ente  

Com o o lá p is  eu vejo que t id o  com b ina com  que  

escrevem os ou fa lam os

8 Gnerre. em outra passagem, atrma "Escrever nunca (oi e 
nunca vai ser a mesma co«a que talar é uma operação 
que mriui necessariamente nas formas escondas e nos 
conteúdos reterenciats" Comparando-se o texto do aluno 
co m a análise de Gnerre. percebe-se que

(A) para ambos a fala é uma representação imperfeita 
da esexita.

(B) Gnerre reconhece a existência de diferenças 
signifcatvas e n te  as duas modalidades, enquanto o 
estudante considera a escrrta como representeçâo 
da taia.

(C) enquanto o estudante avalia a dificuldade em 
escrever como se tala, Gnerre aponta as diferenças 
entre faia e esenta.

(D) para ambos a escrrta é uma forma de representação 
que funciona como modelo para a tala

(E) Gnerre destaca a diferença entre as duas moda- 
Udades enquanto o estudante vê  a escrrta como um 
modelo para a fala.
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Uma das questões dtscutdas pelo veshDUando é também 
objeto dos segumtes quadonhosO MELHOR DE CALVIN.'Bil Watfcarscn

* GENTEFOCÍ 
ORfi R LVRFRLR 

VER O SIGMFIC-hOO
que auuiiRAa t « MAL;

OE «O CO  Q . E IRVERTEI
"OVRS ZEHRIÇOES ERER
R3 FRIRVERS. RR FR QUE |AOFMSRVOS VRS "OS 

! OONUMORA

V.iTO 
ULERIEI 
ORRTE 
OR EUR

Í Ú F j R j d c d c í  pRIl l] - C f l . í d / C  - C É |

A  questão da naitureza do signo lingüisticoè um dos piobiemas 
o ô s s o d s  da kngüistca, decubdo por Saussje no CUrso de Lm- 
gúcsJca Gera/ Relaoonando-se a tedaçáo do vestDulando. os 
quadmhos e as proposições saussureaias. é possKrd af rmar

(A) para Cafvm, como para o estudante, a relação 
sigrafcante/Signifcado é. nos termos de Saussure. 
arbitrária, convencional

(B) para o estudante, hâ um vinculo natural entre o sgnifi- 
cante e o  sgnifcado, ao oontràro do que dizem Saussu- 
reeCalwn.quetteemessa relação como conwncianal

(C) nos quadnnhos, aponta-se a posst»ld»de de uma rrter- 
feércia mdrvduai no agniScadodas paãvras, atterando-
o. essaatxxdagemcoinodecoma de Saussure

(D) o vestfculando (ao estabe lecer a relação làp&pencd) 
acredita que algumas línguas fazem uma escolha 
dos signos mais adequada que outras em  
consonância com o pensamento saussure aro

(E) Ca M n faz duas rupturas da convenção linguistica 
na relação signifcantefsigniltcado e na função 
com uncatve. Saussure prevê a posabiidade 
dessas rupturas peia atuação individual

10 As afirmações "A nossa lín g u a  6  m esm o d it ic ir  e "Procuro  
eu m esm o bu sca r o m e lh or p a ra  n o ssa  lín gua  Q ue  na 
mmha opinião 6 a  m a is com p leta m a is corre ta  m ais 
im ita d a ' indicam como o vestibulando percebe a diferença 
ente as linguas Os estudos lingüísticos modernos

(A) referendam o ponto de veta do vestDuBndo, pois o 
estudo de diversas ínguas humanas tem revelado que 
as línguas de povos mars cnMizados são mais com
plexas e devem servir de modelo às línguas pnmtnes

(B) mostam que a peroepção do aluno está parcialmente 
equrrocada: a língua portuguesa está entre os idiomas 
mais oompleitos e difíceis; oonludo o português não ê 
usado de forma oorreta por seus falantes

(C) conta dizem totalmente a percepção do |Ovem 
mostram que não hà linguas m a s  ou menos corretas 
ou complexas e  que juízos de valor desse tipo são 
sociais, não lendo respaldo na estrutura das linguas

(D) conta dizem paroalmente o ponto de vista do \esti- 
butando embora a língua portuguesa seja reamente 
completa (basta ver a nqueza de seu sistema verbal) 
e drfloi, não é  mvtada por taiantes de outas linguas

(E) contradizem totalmente a peroepção do aluno: o 
português não é tão drtlcl; além dtsso, seu 
vocabulário é insuficiente para as neoessidades da 
vida modema. exigindo oonstantes empréstimos

InsIruoOes Para responder às questOes de números 1 1 a  15.
considere também o poema de Feneira Guiar, do  
livro Multas vozes

aboçanio fera 
o s e r f a p e e s f d  fora 

de Ioda linguagem.r 

súoserdjjoser

a  tom a d iz  tuna 

sem nada d ize r

o  poema não diz 

o  que  a  co isa  é

mas diz ou ía  coisa 

que a coisa quer ser

pois nada se bssja  

CO nfen íe  de Si

O poeta empresta

d? «vqaq
sua vOz -  djalefo -

e o muodb 

ng poema 

se soo ba 

CftmpJefo

Nos versos

Ü poefa ampresfa

ds coisas

sua  vo z -  d ia le to  -

G u iar oomfere relevância á afetvidade implicada na 
nomeação poétca das coisas A  efetividade também este 
presente no modo como o vestibulando, autor da redação, 
ooncebe a linguagem, ao julgar que

(A) a nossa língua afereae sénas dificuldades a todos 
q ue buscam donvinàta.

(B) o âpnmoramertto da nossa faia deve ser uma 
preocupação de cada dia

(C) há uma grande dstància entre a lingua e sen ta e a 
Ungua faiada

(D) o referente de “penciP não pode ser o  mesmo 
referente de " lip ií'.

(E) a palavra 'lápis" é inadequada para representar 
aquilo que nomeia.
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12. Nesse poema, « m o  em pene significativa de sua obie.
Guiiar explora uma detemunada veão poétca da
II n g u a g e m . s e g u  n d o  a  q u a l

(A) dar nome às coisas è uma forma de atribuir 
significação ao que ainda nâo tem.

(B |  é  a  p o e s a  q u e  p e rm ite  re c o n h e c e r o  q u e  a s  o a s a s  
já  d iz e m  e m  s i m e s m a s .

(C) as diferentes falas dialetais exprimem as diferentes 
significações das cosas.

(D) o s té rrd o  das owsas oondene o poeta a igual 
emudecimento.

(E) as  coisas e as palavras do poeta convergem num 
mesmo desejo de oomplelude.

13. A  palavra "diateW. usada com libeidade por Gullar. ê
empregada como termo técnico pela lingüística para
indicar

(A) as  caracteristcas particulares da fala de  cada 
indivíduo, que permitem diferenaà-io dos demais 
falantes da m eana lingua.

(B) uma variedade linguistica regionalizada, que apre
senta peculiaridades fonéticas bem marcadas

(C) uma variedade kngülstca. regional ou social, 
identfcada por caracteristcas gramaticais e letocas

íL>> uma ikigua que não passou peio prooes» de
padronização e  nâo d»pÕe de sstem a de escrita

ÍE; um estégio etemero da evduç&o das linguas.
çaiactenzado pela instabilidade lexical.

14 Q ue Jé  houve um  tem po em  que  e le s  oonversevem  entre 

sj e oopt o s  hom ens. 6 ce rto  e jjM isíuíiveí p d s  que bem  

com p rovado  n o s  liv ro s  d a s  fadas  c a r ic h a s  M as ho je -e  ín 

d ia  rn irq  ago rin h a  mesmo eq ul ef aí' e em  to da  pa rte  

p o de rso  os Ak;/ios faiare  serem entendidos, p o r voce. p o r 

m im . po r lo d o  o m undo, po r q u a lq u e r um  fúho de  D e u s?

-  F a ia m  sm  senhor. faiam< -  a firm a  o M an u e l 

T im b om a  d a s  P o rte irín h a s, filh o  do T im bom a velho, 

pegador de passarinhos (.)

Esse é o inicio do oonto “Conversa de bois'', do livro 
Sagarana, de Guimarães Rosa. □  titulo do conto e o 

assunto explorado nesse fragmento sugeiem um elemento 
fundamental na oonoepçSo da linguagem do autor, que se 
pode assooar ao que dizem o poema de I . Guiar e a 
redação do vestbuiando Ê que. também no universo de  
Gm m aiães Rosa,

(A) a linguagem nâo é tratada apenas como convenção, 
pois pode ser entendida como expressão ongmada 
das ptõpnas ow sas

(B) as falas regionais devem ser transontas no discurso 
literário para assim lhe emprestarem a vivacidade 
tipioa da linguagem oraL

{C> as palavtas são entidades mistoriosaspara aqueles 
que nâo dispõem de um conhecimento sistemático 
do modo como devem se articular dentro de uire  
lingua.

(D) 0 mundo da natureza tem linguagens intraduzíveis, 
razão pela qual as palavras de uma lingua não são 
capazes de descieué-b.

:E; a Significação precisa do discurso requer empenho 
na utlizaçáo adequada de cada palavra, ou seja. na 
ênfase dada a seu sentido ctenotabvo.

15. Nadé nem  o s ja rd in  s d en tro  db o lh a rsu sp e n so s  

im pe de o  coração d e  su b m e rg ir no  m a r 

Ó n o ite s1 nem  a  lu z  d e se rta  a  líu n in a r  

E s te  p a p e l va zio  com  seu  b ran co  a n se io

b U l s j t r i S .  v e r s s i  d e  " H iH a  M a ih ih a " .  Yn dru >:k: k f i■:r Aiíj .1UV: de Carrios)

Toda a ntanfiâ cínsumrda 

çqntq um  s o l im óve l 

diante d a  toma e m  bran co , 

p rín d p i 0 do  fifundb lu a  nova

Já  não podias desenfiar 

sequer ume linha' 
um  nom e. sequer uma flo r 

desabrocha va no veráo da mesa

< João Cabra da Wao Nato varsos de "A lição da poa»a~)

Hà nos versos de Mallarmé como nos de João Cabral uma
representação
(A) do tnunfo que o poder da imaginação e  da retonca 

obtémsob ie o siièn&o das cwsas

{B> do piéprio fazer poético, inspirado pelo poder dos 
deve ntoos e dos sonhos.

(C) de elementos da natureza, surpreendidos em seu 
pdder máximo de revelação.

(D) da matenaidade do escrever, ameaçado no Mute da  
eslenidade.

(E) do tédio mexplcâvet. que se pretende combater oom 
a revitalização da me mirto.

Instruções: Para responder ás questões de números 16 a 18. 

considere o texto abaixo, de Mano Quintana.

Lógica & Lingua ge m

A lg u ém  Já s e  lem b rou  de fa ze r um  estudo  so b re  a 

e s tilIs tcB  d o s p ro v é rb io s?  E s te  p o r exem p lo  V u e m  co sp e  

p e ra  o oéu. na ca ra  lhe  c a i"  T a l d e sa n a n jo  s in té tico  fana a 

azifiga análise Jflgjca peider de súfi110 a razão

M as que m ovim ento, q ue  vida que econom ia  d e  m ús

c u lo s  a g en te  ch eg a  a a co m pa n h a r com  a  cab e ça  a tra je tó ria  

da raser

E sp e ro  q ue  a é fíitisê  lógiça do meu tempo tenha sido  

su f is lfu id a  por um a a n á lise  p s iso íS s ii ía  Ah< aquela 
preocupação d o s  vem os ten tes de n o s  m anda ram  pQr o s  

Lusíadas na ordem direta Vai-se ver, eles inconfessavelmente 
de viam eslar renrandb co rr ig ir q vç.ific BruxoI

16. 0  autor do texto

(A) explicita que. para compreender um provérbio, é 
neoessAno restouran-lhe a ordem sintotiça segundo 
es legrasg rem ato  is.

(B) ressente-se da falta de estudos estilísticos que 
expliquem o sentido do provérbio que toma como  
exemplo.

(C> realiza um* tadução do provérbo oüado com  o 
objetivo de piovar-lhã a falta de lógica.

(D) denuncia que a ordem sintática não convencional 
n e u íe ice  a eficácia do provérbio.

(E) demonstra que o  provérbio tem poder de errvotvê-lo 
intensamente pela fcxça de Sua tbrma.
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17. Q uem  co sp e  p a ra  o  céu . n a  pa ra  lhe  p a i

A o  nefenr-se ao  proveibo acima, o autor mencona um
"desarranjo sintáticoc Pode-se apontar como "desatrarvo
sinlAli&3":
(A) o pronome lh e  nâo se bga a nenhum ou t o  termo da 

sentença.

(B) a eiipse do sujeito da segunda oração nâo tem 
nenhum elemento Imgülsteo oomo antecedente

(C) a sentença começa por guem. pronome interroga
tivo, mas nâo pergunta nada.

(D) viola-se a regênoa do segundo verbo, que exige um 
oo implemento areio.

(E) a oração subordinada nâo foi introduzida pela 
oorfunçao adequada

18 O s provérbios sâo sentenças de fonnato atraente

A  palavra provérbios na frase acima, tem sentido 
genénco Sentido genénoo há também nas alternativas 
ab a n a , E X C E TO  env

(A) Esse provérbio é  uma sentença de fonnato ataente 
<B) Um provérbio é  uma sentença de formato atraente
(C) Provérbio è uma sentença de formato atraente.
(D) P rorvèr bios sâo sentenças de formate atraente
(E) O  provérbio é  uma sentença de formato atraente

Insfrucões Para responder ás questões de números 16 a 26, 
considere o texto abaixo de Hélio Schwartsman

(? arrimai gu* ri
O  escritor A rth u r K u e tfle r. q u e  escreie o verbete  

"hum or" d e  "E n cy c lo p a ed ia  B n ta n n ica " tra z o u tra s p re o o sa s  

in d ica çõ e s Retom ando a d tscu ssS o  so b re  a  "g ra m itc a "  do 

hum or e le  a firm a que  nm os quando  p e roebem os um  choque  

en fe dois dé regras ou de  con te xto s Iodos

co n s is te n te s  m as e xç lu d en te s enbe  s i

U m  exem p lo  "O  m asoqu ista  6  a pessoa que goda de 

um  banho  fho p e la s  m anhés e  p o r isso , tom a um a duche  

quen te" S e i q ue  é um  p o uco  rid ícu lo  e x p lic a r a  p ia d a  m as 

A qu i, o  la to  d e  o su/e ito  d a  anedo ta  s e r  um  m aso qu ista  subve rte  

a tegica norm al, in ve rten d o -a  O bviam ente a  ló g ica  no rm a l nâo 

co e x is te  com  seu  re ve rso  D e l e  g ra çe  da p ilh é ria  U m a va rian te  

no m esm o p adráo  m a s com  dup la  m versáo  6  ‘ 0  sá d ic o  è  a 

p e sso a  que  é  g e n til com  o  m aso qu ista " E s sa  estru tu ra  está  

p re sen te  em  to d a s a s  p ia d a s  A lá  n o  m a is in tàm e "trocada ího " 

que  se  p o ssa  co n ceb e r há um  ch o q u e  en tre  d o is  con te x to s o  

do s ig n ifica d o  da p a lav ra  a o  de s e u  som  "A o rd em  dos tra to re s  

n áo  a ite ra  o viadu to"

M as e ssa  'g ra m á tic a ' s ó  d á  con ta  da estru tura  

in te le c U a l d a s  p ia d a s  e h á  ou tro s a sp e c to s  em  jo g o  A té  b e b é s  

nem  H A  a lém  d o  la d o  in te le c tu a l, um a d in â m ica  em o c io n a l no  

hum or E le  d e  a lgum e torm a se  re la c io n a  oom  a  su rp re sa

19 No texto, Schwartsman defende a eastência de uma 
gramática do humor. Ju st Uca-se o uso da palavra 
gramática pelo emprego da expressão grifada na 
seguinte passagem:

(A) rim o s q uandb p e rceb em o s um  cnuoue eritre d o is  
có d ig o s  d e  negras ou de co n te x to s

(B) Essa estrutura está  p re sen te  em  to da s  as piadas 

{Q  s ubverte  a Jdgioa n çrm a i in ve rten do-a

(D) Ha. a lém  do íado  m ie iectua i, um a  f ld iM d a  eiíropipnaroapuiwor
(E) d e  a lgum a rarm a se n e ííM  na com  a  s w p e s e

20. Em  que altematrve a palavra gramática apresenta sentdo
equivalente ao do usado no texto, se empregada em
relação à  Hngua?

(A) Gramática é  o conjunto de regras que devem ser 
seguidas por aqueles que querem taiar e escrever 
CO neta mente.

(B) Gramática é  o conjunto de regras que o imgústa 
estabelece a partir de textos escritos, usando uma 
certa teona e um certo metodo.

{C) Gram ábcaéocoiuuhtodas b a q u e  regem o tonsona- 
mentci da Ungua e de que o taiante faz uso ao taiar ■ 
escrever.

(D) Gramática è  o oompêndo que usamos para saber o 
qIH e certo o u enado na nossa lingua.

(E) Gramática sâo  regras avaliadas posrtrvamente pela 
comunidade hngüistca e que devem servir de base 
para o ensino da lingua.

21. O  eleito humorístico do trocadilho A  ordem  d o s  tra to re s  
nêo  a lte ra  o  v iadu to  é  obtido pelos vínculos que mantém 
com o enundado matemático do qual se origina (A cxdem 
dos fatores não altera o produto) A  frase 'A ordem das  
escaiederras nâo altera o túnef deixa de erçjtorar um 
vinculo fundamental para o eferto do humor Esse vinculo 
é d e natureza
(A) sintátw .
(B) semântica.
(C j fonética.
(D) morfotogica.
(E) textual.

22. O s  sintagmas nomnars listados abaixo foram retirados do 
texto. A  aüeraçâo da o idem do adjetivo em  relação ao  
substantivo resulte em  uma expressão acertável. no 
oontexiodado. na alternativa 

{A) um banho frio,
{B| a Ügica normal.
(C) as preciosas indicações.
(D) a estrutura tote leduai.
: E ; uma dinâmica emocional.

23. No texto, o  autor afirma A te  b eb és nem  Com  essa frase, 
e x p ressd u a s  mtormaçâesdiSlirtteS: a) bebés nem; ti) todas 
as pessoas nem Desse modo. podemos dizer que a frase 
A té  bebés riem  pressupõe a informação: todas as pessoas 
riem. S e  essa segunda informação é falsa, a Irase Afé bebés 
nem  não tez sentido Levando em consideração o  exposto 
acima, é verdadeiro atrmar que l  o-essuoõe 1 t , ou sejja, a 

afirmação de i  leva a concluir que i i ê  verdadeira em todas 
as alemabvas abaixo, EXCETO  em

(A) 1. A Manuela continua a estudar nesta escola.

I I .  A Manuela estodava neste esco ia antes.

(Bí

(Q

I. Pode me dizer se  já tt» mstaiado o ar 
condKJonado na saia de reuniões?

I I .  Havia planos de instalar um ar condicionado 
na saia d e reumões

i .

II.
O  Daniel pâfdu dedizer asneiras 

0  Dan içl oostumavs dize r asnei res

(D) I. O  Marcelo é que penou as paredes da escola
11. Alguém piçhou es  pé redes da esooia.

(E) 1. As crianças pensavamque o presente estava
em çim ada mesa.

I I .  O  presente estava em  cima da mesa
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24 Schwartsman considera como elemento fundamental do 
humor a subversão da lógca normal Essa subversão nâo 
é exdusva da linguagem humorística, ocorrendo também 
no discurso uterino, como se nota no seguinte verso de 
Cambes:

A que la  tris te  e  leda‘ madrugada 

'Leda - sle^e

Nesse verso, constitui subversão da lógica normal

(A) a coewsténcia harmónica dos ad^etvos "tnste" e 
"leda", lermos que o código linguistico pressupóe 
e.uMudentes.

(B) o emprego de "leda" para suavcar o impacto 
produzido pelo adietivo "tnsteí'. mecanismo que é a 
base do "eufemtsmcf

(C) a contiguidade motvada de "friste" e  "leda", recurso 
empregado para indicar que uma antga expenênaa 
se tornou incompreensível

(D) o emprego da antítese "triste" e "leda", que 
comprova a incompatibilidade entre o s  termos que a 
lingua prevé compatíveis

(E) o uso de traços da categona do nào-humaro -  
“tnste" e "leda" -  para qualificar madrugada, 
caractenzaçâo que transgnde associações previstas 
peio código.

25. Ivo v iu  3 uva eu v i a viúva la passando na praia v i a 

viúve a viúva na prata  me ra so  na D anai-m e na areia, 

fiq u e i a  con tem p lar a  v iú  va

O  fragmento acima è  o micio de uma crónica de Rubem 
Braga, do livro Al de ti, Copacabanal intitulada "Wúva na 
praia" A  frase "Ivo viu a uva" pertence onginalmenle a 
uma lição de antiga cartfrha, peia qual muitos brasileiros 
se alfabetizaram Nesse fragmento, o crontsfa

I . vale-se ao mesmo tempo de uma paródia e de um 
(ogo de palawas, provocando com isso um efeito de 
humor já  no  iniao de seu relato

I I .  letoma em "eu vi a v u ve"a  estrutura smtàfrca e os 
aspectos fônicos da frase da cartilha de modo a 
associar "uvaf a "viúva", numa relação 
discretamente maliciosa.

I I I .  deua-se atrair pela graça própna dos trocadilhos, o 
que consttm uma característica de suas crónicas, 
nas quais é essenoai esse tpo de jogo oom as 
oa favias.

Está correto apenas o que se afirma em

{A) 1

(B) I e I I  

(€} I I  e I I I  

{D) I e I I I  

<E> I I

26 R e v i a fin a l o m eu R ec ite

E sta  de rata com p letam ente m udado 

Tem  a ven id a s a rranha -céus 

É  ho je  uma írarafa cidade

D iabo  leve  quem  p ó s  bon ita  a  m inha tem a'

Esses versos oonctuem o poema "Mmna terra", de Manuel
Bandeira Há neles um efeito de humor, em grande parte
provocado

(A) pelo choque entre o registro objetivo, pontuado e 
seoo da quadra e a inesperada inflexão emocional 
do verso isolado.

(Bi peio fato de que todas as afirmações da quadra sâo 
otnetrva mente falsas, o que apenas se comprova no 
rtvno verso.

(C) pelo verso isolado, que arremata em dimax o 
registro cómico explorado na estrofe anterior

(D) pela vanação de tom, de registro estilistoo e de 
perspectivas que cada um desses cinco versos vai 
infio çfruàido.

(E) pelo oontraste entre as antíteses exploradas na 
quadra e a eipiosão do senso com im  representada 
no verso solado.

Instruções Para responder ás questões de números 27 e 28. 

considere o texto abatxo

N o s rom ances todes e s  cn se s s e  exp licam  m enos e  ir is e  

d a  fa lta  de d inh e iro  Entendem  o s  n o ve lis ta s que  a  m atéria  è 

b a ixa  e  p le b é ia  ( )

B e tza c fa ia  m uito em  d inheiro  m as d inh e iro  a  m ilh õ e s N éo  

conheço , n o s  onqüen ta  liv ro s  que tenho de le . um  ga lS  no  

en treafo  d a  sua  tragéd ia  a  c ism a r n o  m odo de e rran ja r um a  

quantia  oom  que pague a o  a lfa ia te  o u  s e  desem barace  d as  

re d e s que  um  usuráno me la n ça  (...) D isto  é  que os m estres em  

rom ance s e  escapam  sem pre  Bem  sabem  e le s que  o in te re sse  

d o  le ito r s e  g e la  a  p a sso  ig u a l que o h e ró i se e n co lh e  nas 

p ropo rções d e d e s  h e ro à in h o s d e  botequ im , d e  quem  o  le ito r 

d inh e iro so  foge p o r in s in to , e  o  ou tro  foge tam bém  porque nõo  

tem  que fa ze r oom  e ie  N io  é  bon ito  d e ixa r a gente  

vu lg a riza r-se  o seu  h e ró i a  ponto de p en sa r n a  fa lta  de d inhe iro  

(-J.

2 7 . A  fala do narrador de Am or de peidição, acima transcrito,

(A) confirma a idéia de que grandes romancistas 
concebem seus heióo como seres incapazes de 
analisar questões económicas

(B) subtnha que a verossananança da obra literária 
resulta da reprodução fiel da realidade do mundo

(C) assoala que a coerência da obra irterána depende 
do conhecimento que o escritor tem da produção de 
autores de vánas nacionalidades

(D) constitii reflexão aoerca do processo de construção 
do tpo de narratve em que a recepção do púbbco é 
determinante na seleção da matéria narrada

(E) corresponde a considerações acerca da oomposçâo 
de romanaes que pretendem denunaar mazelas 
sociais, como o pode i do drtieno
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28 Sobre o protagonista de Am or de perdição. é correio
afirmar:

(A) é  concebido oomo porta-voz das aspirações dos 
excluídos da sociedade retratada no romanoe

(B) dts» ngue-se de um "heroemho de botequim” porque 
supera todas as crises eoonõm casque enfrenta

(C) consagra-se como hera depois da morte, 
etemizando-se assim os valores pelos quais sempre 
totco.

(D) acaba por aceitar os valores da sooedade na qual 
está inserido, que ele considera regida por valores 
irautenficos.

(E) exemplifica, nesse romance de tese. valores huma
nos tdos universalmente como edifcantes

28. N o  êm ago  da con d içêo  hu m ilh ada  e  ofendida, o s que a 

pa rtilh am  tan sm u tam  em  fan tasia  com pensadora  a s  

ca rê n c ia s do co tid iano  O  m en ino sonhe com  a  se rra  que 

se  con funde com  o céu  estre lado  A  cach o rra  sonha  oom  

um  o sso  g ran de  che io  d e  tutano  £  o  narrado r jé  

o b se rva ra  com  todas as le tra s  ”E s ta  im agem  conso tadora  

não  a  d e ixa va  '

(...)

A  ch a ve  do rea lism o  c ritc o  d e  G ra c ilia n o  R am os encon tra - 

se  ana lisando  o seu  d istanciam en to ' o n a rrado r conhece  

p o r den tro  a s  re s triçõ e s  e  o s en traves da v id a  rú s íc a  

no rdestin a , tanto que  sa b e  dar i s  to lgas s im b ó lica s  d o s  

m ira n te s  0 seu  verdade iro  nom e de ilu só ria s  con so la çõ e s

letradoBos C*u. Infamo)

Nas observações acima, referentes ao romance Vidas 
Secas. Bosi propõe o que chama de 'chave do realismo 
critico de Graoliano Ramos”, identfcada oom a 
capacidade que temo narrador

(A) de proieter para suas personagens um horizonte 
otmista, considerando as posabSidades oonrjetas 
oferecidas pela condição em que se encontram.

(B) de formular uma análise a tal ponto distanciada da 
realidade que atnbui o exercioo do devaneio a 
personagens que nenhum motivo têm para pratcâ-lo

(C) de se identificar d e tal modo com suas personagens 
que nâo se evidenaam diferenças entre o nirel de 
consciência de quem nana e o dos protagonistas

(D) de ser plenamente oCjetio. ao descrever as ações 
das personagens no plano da pura exteriondade, no 
im ite de uma câmera de anema

(E) de compreender suas personagens no plano das ad- 
versidades objetivas e  no plano mais intimo da espe
rança a que os retirantes reconem para atenuar seu 
sofrimento.

30 Em  seu ensaio ”A  personagem do romance1' Antono 

Cândido af im a :

N a  v id a  e stabe le cem o s um a m te rp re ta çio  d e  cada  

p e s so a  a  Sm de  poderm os con fe rir ce rta  un idade i  su a  

d iv e rs ifica çã o  e ssen c ia l, á su ce ssã o  dos se u s m odos-de- 

se r No rom ance, o e sc rito r e stabe le ce  a lg o  m a is  coeso , 

m enos v a r iiv e l que  6  a  ló g ica  da personagem  A  nossa  

in te rp re ta ção  d o s se re s  wvos ê  m a is fluida, variando de 

aoordo com  o tem po ou a s con d içõe s d a  condu ta  No 

rom anoe podem os vana r re la tvam en te  a nossa  

in te rp re tação  d a  personagem  m a s o  e scn to r m e deu, 

desd e  togo, um a lin h a  de ooeréncia  lixad a  p a ra  sem pre, 

de lim itando  a  cu rva  d a  su a  e x is tê n c ia  e  a  n a to re ia  d o  seu  

m odo -de -se r

De acordo com essas reflexões, é  correto deduzir que

(A) a  condição de retirante da personagem Fabiano 

aparece menos determinada nele do que em  

qualquer retirante da vida real

(B) as personagens de um texto dramatúrgco. conce

bidas para a enoenação. são por isso menos coesas 

que as  de um romanoe.

(C) o modo de composição de qualquer personagem 

(Macabéa. por exemplo) mpUca seleção de traços e 

fixação de comportamentos

(D) uma personagem de Jorge Amado pode ser interpre

tada do mesmo modo como se interpreta uma 

pessoa, fã que ele se concentra na observação 

d neta da realidade.

(E) uma personagem que possibilita diferentes interpre

tações (Capitu. por exemplo) é menos coesa do que 

uma personagem apresentada como um tpo  

defimdo.
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31 Quem ab re  M en in o  d e  en g en h o  no lB  d esde  lo g o  um e 

lin guagem  la c te a n ie  que  p ro cu ra  lo c a liz a r  e c e rc a r a s  

im agen s im p re c isa s da in fâ n c ia  N ota  que â m ane ira  do 

que  su ced e  n a s p rim e ira s e tap es d a  vida nâo  hd 

sep a ra ção  n líd a  e n te  su je ito  e  ob jeto  e  que  a rea lidad e  

tile rân a  nâo  é  o m en ino nem  o  engenho m as m en no  e  

engenho, un idos, in d iso em ive is  ( }

P o r isso . a expansão  do m en ino no engenho suge re  um a 

e xp an são  tâctü  do  E u  sob re  o  m undo, um a p e rsona lidade  

que  se  co n s tró i na m ed ida em  que encontrando a  

re s is tê n c ia  das c o s a s , ap re en d e -a s eng lo b a-as e  a o  

m esm o tem po n e la s  s e  engasta  E ste  m ovim ento de 

p reen sâo  e xp lica  o  ta cte io  do e stilo  que tam bém  p rocede  

p o r foques re g is tro s cu rtos dando  ao rom an ce  um  ca rá te r 

envo lven te  pnm ttrvo e  saboroso , na  sua seiva irre g u la r

t/nt<xiio Cândido. Brigada ligeira « outros escritos)

Essas observações crltcas eqyessam a convcçâo de que. 
nesse romance de José Uns do Rego. são ndissociárve o

(A) um cedo modo de percepção do mundo e um estio  
que corresponde a esse modo de percepção

(B) a tese social voada pelo autor e o tipo de discurso 
em  que se engaja o narrador

(C) o pnmitrvismo dos pnmeiros modernistas e o 
eiçien mental tsrno radical na forma do romance

(D) a dispersão da memóna autobogrâfca e o artrfloo 
de resgatá-la na coesão do discurso desertatrvo

(E) a s  hesriações da idade mifantl e as inseguranças 
que geram na vda adulta do protagonista

32 A inda  hoje D om  Casmurro é  o m a is lid o  e  o  m a is cé leb re  

de seu s liv ro s £  d e  fato aque le  em  que  a sua  m ed ida  

chegou a  um a/ustam ento pedarto £  p ena  que o liv ro  solta 

aque la  Jexão que o  deslo ca  do ambiente de tragéd ia  

cham ando-o constan tem ente para  o p lano  d im inu ído { )

(Baireto Fia». "0  omanceta", in Machado da Assis -  Obra 
oomplete:

No fragmento acima, a restrição do crltco f'É pena 
que ") diz respeito ao que eie vê como "deslocamento” 
do trágico para o "plano dimmuldof' Outros crltoos. no 
entanto, reconhecem como essenciais e positivas algumas 
qualidades da prosa madura de Machado de Assis, que 
implicariam a "diminuição" ou "lebanamento" do tràgco 
clássico, tais como estas que se podem reconhecer em  
Dom Casmurro

(A) sentimento do Destino inevitável / sacralização da 
Nato reta.

(B) sentimento vômco do irreparável / relevância do
detalhe prosaioa

(C) nostalgia dos tempos m itoos/ encadeamento de oe- 
r a s  cômicas.

(D) submissão ás teses deterministas t composição 
cancatuial das personagens

(E) desapego pela matena da memória / visão da 
Histôna comoconllnuo progresso

33. A  obra Iracema de José de Alencar, apresentada pelo 

autor como "Lenda do Ceará', Já recebeu dos critcos uma 

série de classificações "romance indianiste". "poema em 

prosaT. "epopéia romântica", "fantesia amencana", 

"pastoral tupf, e n te  outas A  drversdade de énlases que 

se rota nessas classificações remete ao teto de que. na 

ot*a.

(A) o plano histórico e o plano da fantasia integram-se 
num discurso cuja Unha narrativa não dispensa o 
apoo de ntmos e imagens própnos da Unguagem 
poética, numa fusáo nada estanha á liberdade da 
onação nomãntca

(B) os protagonistas Martim e Iracema são ao  mesmo 
tempo figuras históricas e personagens tabalhadas 
pela imaginação do autor, o  que já por si impUca 
uma indefinição de estilo narratvo e de gênero «erá
rio

(C) a intenção do autor è alternar o elemento épico, 
representado peia guerreira impetuosa, com o 
elemento llnco, encarnado no estangevo sonhador, 
explorando assim uma m com patbMade de 
temperamentos e linguagens

(D) combmam-se elementos ideológicos da Ilustração 
com valores tipicamente medievas, o que lhe 
aortfere o  tom saudosista com que mutos escritores 
do século XIX reagiram ás tendências da expressão 
romântica.

(E) o nacionalismo brasileiro define-se pelos temas 
ndianstas, furtando-se desse modo a quaisquer 
influências européias e consagrando uma 
modalidade de romance que repercutu em outras 
literaturas.

34. Retenndo-se a Memórias de um sargento de Milícias, 
de Manuel Antõno de Almeida, o histonador e crltoo 
litoráno José Veríssimo afirmou que "este romance 
poderia bem ser tomado como inconsciente precursor do 
naturaUsmo" Nessa afirmação, há o  pressuposto de que 
os chamados "estilos de época"

(A) devem ser definidos numa sistematização techada
de vetores, antes de serem aplicados á s  diferentes 
obras literárias.

(B> descrevem com exatdão as qualidades estétcas
que se prendem á s  especlfcas condções hetoncas 
em que os escritores produzem suas obras

(C) constituem um equivoco critico, pois o teto de haver
"precursores" implica a impossibilidade de se 
definirem tendências estilisteas

(D) são paradigmas que de fato não caracterizam època 
alguma, poisas soluções estéticas processam-se no 
plano do inconsciente do artista

(E> têm abrangência temporal menos definida e menos 
estanque do que aquela considerada pela periodi
zação mais mecânica.
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35 . im portuna R a z ã j nâp tn ç  p e rs ig a s ' 37. No poema "Marabá" (termo tupi que significa “de

Ck h  o  b^oxía v o z  q u e  om  vão m urm uro.
matura"), Gonçalves Dias dà voz á índia mestça. que 

assim se apresenta e manifesta sua relação com os

Se a  le i de  Am or. se a  farça  d e  ternura. guerreiros da iibo:

N em  domes nem  oaJifjBsJes nem  m ig a s

(Bccsgei Meus lo iro s  c a b e lo s  em  ondas s e  anelam .

( .-)  0 tu to r  gus m od ifica  e ^nrrrge seu liv ro  p a ra  uma 0  Ourt) m a is  puro  n ão  tem  seu fuÇjéÇ

segunda  e d ição  a in d a  que o m e lhore  do  p on to  de vista A s  b ris a s  nos bo squ e s de  o s  v e rs e  enam oram

poétioo , n e ce ssa riam en te  o p re ju d ica
d e  o s  ve r tão  formosos co m o  um  b e i/a -fio r1

iGoeTie. Wvrtlw rl

Anaisando-se a manifestação do eu ilnoo na estrofe do 
poeta português segundo o pnnclpo de oomposçâo 
exposto por Werther, condui-seque Bocage, nesse poema,

M as e le s  re spondem  -  T e u s  lo ngo s cab e lo s  

5âo ípiips sflo b e lo s

(A) è tipco representante dos cânones que regem a 
oonoepçSo esfeti® dos poetasáieede* Mas são  a n e la d o s tu  é s  M arabá

(B) assume attude caractenstcamente romântca, como 
o co m pio vaa  presença de persomteaçOes Q uero  anfes cabeias bem  bsos, oom dos,

(G) critcao  pessimismo ti pico do m a l db século.
Cabelos camprliíJS.

(D) revela comportamento poético que caracteruará a 
eslÈtca românica. N ã o  o o rd o tro  tn o , nem  c o r dono/O

(E) eiçxime cença na vaáo do mundo éumnrala. reston- 
gmdo. assim, a ferre manifestação dos sen »mentos

36. 0  s e r  hertu, Mania. n ão  co n s is te Tai como se pode entrever nesses versos, a feia de

E m  q ue im ar OS Im périos rttove a guerra
Marabá dá a Gonçalves Dias a oportunidade de

E sp e in e  ç  sangue bum anç {A) surpreender um padrão convencional de beleza da

E  d e sp ovo o  o temo musa romântca em  seu efeito de estanheza e

Tam bém  o  mau tirano
i nconve mê nc ia em meio é cultura natve .

C o n s is te  o s e rh e rd ie m  V iv e r ju s to : 

E  tonto  p o de  s e rb e rú r o  pobre
(0) mostrar que a beleza da mestiça, ao contrário da 

beleza das índias, nâo pode se refletir ou se deaar

Como o m a io r Augusti. expressar no plano da natureza americana

A  estrofe acima de Marllla de Dlrceu. de Tomás Antomo 
Gonzaga, exemplifca uma das vertentes da poesia dos 
árcades ilustrados: aquela em que 0 ipoela

<C) demonstrar que a força da paaâo romântica 

sobrepuja os valores culturais e culmina num Kffco

(A) submete és musas o  merecimento de se gtonfcar 
como susta , "osmo o m»or Augusto".

amoroso em plena nato reza tropeai

(B) reflete didaticamente sobre questões m oras, como a (D) reforçar sua tese de que a universalidade do Belo

do " v w  justo". leva todos a reconhecê-lo onde quer que se

(C) condena a voiÈnoa e a rebeUia e enaltece o 
oacif®mp nalu rai dos po bres.

manifeste, aoime e a í  m dos pieou noeifos

(D) define o "vrver justo" como atibuto exd usrvo da vida 
rúslí® e simples.

(E) se afasta de toda referência histórica para 
totens [ficar o lirismo Intimo e  amoroso.

<E> valonzar a supenondade dos padrões esteteos 

europeus, wetade e imi&de nas literaturas 

americana sem  geral e na brasileira em particular
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lnslnjo6sn- Para responder ás questoes (te números 3 6  e ífi. 39. Do confronte enue os fragmentos i  e H  Nà O  e correto

considere o S lestos ata  uü . eoncteiir que

(At o terdo I I  dialoga oom o tento I. o que è
Texto I comprovado peias cfiaçoes presentes em i r .

Avt Marta
(Bt o tento I I  é táo original quanto o tento I. pois dá

hJas nossas ruas sp anoJÍeoer uma no va 10 rma a aspecto s recupe nados de 1.

H á ta i sotum xSarie. Há 0 1 m e ia /io o ía .

QL“ a ssO U rírs i o iuípcte.. 0 Tejo  a marsste <C) no primeiro verso do tento 11 fd  uma alusão ao

D e sp e fa rrt-n fe uifl desp/o a b su d o  da sofrer titulo do texto i.

0  céu parece iainO e de n eb lin a
(0) a retomada, em 11, de procedimentos poénoos de I

Q gds enfreve ssdá eryáa-ma penurba' justifica o tratamento de mestre no penütano terso

£. os « M íb s ,  c o m a s c H a n n á s . e a tert» deÁ lvarode  Campos.

T-flüJam-se <Suma o a r m onú  fcma e io n d rin a

(Casino ̂ nda.^SrolnuFiln dum ocidrnter (1S30JJ (Et a recuperaçáo de termos, imagens e esroto ias

frasais revela que o lento 11 è uma Sãlua do tento

f

Testo I I

A.

A h  o  c re p  UsoJlá o oarr da  n o íe  o a çe n d e r dás f uzea nas
40. Tnensfgrme-se o am adárnecouse emadá

grandes cnJádes Por u.rfude dá mu.1 te im a g in a r

E  a  mSs.j de m istèn ú  gue aíra fa o buíícto. N S q  tenbo lego m a is  q u e  d e se ja r

E  0  çansaçe d e Já d d e m n ú s g o e n o s  corrompe
P d s  en t m im  tenha a  p a rie deseiade

Para uma sen sa erra ta e p  m cs a e afrVa dá Ifrdá f

C ana  nua é um sanai de uma V en e za  de fátuos

E  gue m iilándíO  0 fun dú  unân im e  dás ruas A  e s ío fe  aoima. em  que o "ed' manifesta confiança na

D a s  ruas ao carn dá norte i  Cesánd Iterde ó  M estre. idéia oomo força tmnsfiguado ia da realidade vh/kja.

exemplifica 0 seguinte ponte fundamental da poética
Ô  dá 'S e n tim e n to  dá um Q ç id en la H oamoniana:

(Avaro de Campos. "Dois encalae d í odes (Fmsde duas
odss natorarnente}" (1 Si4» (At a imposabiltdade de se  atngu a essência do sei.

pois a experiência impede ao  sujeito o acêsso à

ve ida de absoluto.

aa. Considerando-se as e s ío fe s  acima, fragmentos dos
poem as citados, é ooneto afirmar:

w o amo í como mero de supera r a Paneua entro o real

e o deal. pois tem o poder de impulsionar a
{A} em  r, mais do que em i r ,  o eu lirioo busca retrator

imaginaçSo pctetics em direoSo á essência do ser
otiefr^ m enrea persagemuittona peroomde poreie .

(Et lanto em i  quanto em  n ,  o eu lirioo reveto-se <C> o a n o  como manifestação da frag'i>dade humana,
refratário ao s e petos das roas a g itd a s  e febns por poiso sentimento se confronta oom o racional, que è
ondedroU a. a essência do sei.

(€} em  ambos o s  poem ás os elementos da realidade
urbana moderna se convertem em  estímulos P t a e>reri6ncia amorosa como algo imprçpno ans
poéticos homens, pois o amor e o sentimento que mais os

afasta cto plaro de vç dtode absoluta.

(D) o s  fragmentos se oontapOem, pois em r i  o tédio
impede o eu  lirioo de "sentir' a oíderte, o que náo
ocorre em  I. (E) a rnippssibiidade de o nomem conhecei o amor,

pois a razão interfere na vivência plena do

(Et em  i e  I I .  o tratamento dspensado á c d a d e  revela sentimento.

a temauzaçaodo desejo de fugir do espaoo urbano.
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Questão 1

O  texto abaixo foi produzido por uma menina de 10 anos.

O curtro lado da Ilha

E s s a  h is tó ria  com eça com  uma fam ília  que vai a  um a ilh a  p a ssa r su a s fe rias. Q uando  e le s  chegam  e le s  vão  lo g o  exp lo rando  

a  ilh a  e  exp lodem  um a b a rre ira  que  os impediam de p a ssa r p a ra  o outro  lado  óa  ilh a .

Q uando e le s  fo ram  do rm ir e le s  perceberam  que o s  b e ze rro s com eçaram  a  co rre r e  que  quando e le s  foram  ve r o  que esta va  

assu stan d o  o s b e ze rro s. Q uando e le s  de  repen te , com  uma patada só  um  carangue jo  g ig an te  o s  atacou. Débora que era sua  espo sa  

começou a ch o ra r dzendo que queria  ir  em bora.

Q uando am anheceu  e le s  fo ram  ver com o e stava  o  ba rco , p a ra  ir  embora e  pe rcebe ram  que  o b a rco  não  esíava lá . O s 

hom ens sa íram  p a ra  e xp lo ra r a  ilh a, e  no  m eio  do cam inho  encontraram  um  carangue jo  que estava  no  p enhasco . E le s  não  qu iseram  

sa b e r e atira ram  no  caranguejo que  ca iu  rib an ce ira  aba ixo . M as o  m arido  de D ébora, desm a iou  e  se u  irm ão  n ão  tinha com o a judá-lo , 

p o r is s o  fo i cham ar ajuda. [...]

(In Marcuschi L A  Anáfora indireta: o barco textual e suas âncoras inéãto fragmento adaptado)

Uma característica desse texto é a forma como a menina faz as ligações coesivas. Elabore um texto no quai você proponha 

alterações para o segundo parágrafo, apresentando três soluções para o problema dos elos coesivos. Justifique as alterações 

sugeridas com o apoio de noções lingüísticas.

(Valor total: 35 pontos}

Questão 2
Nâo é tão simples falar da diferença entre os versos sentimentais de um caderno de adolescente e os poemas de um grande 

poeta lirico: afinal, em ambos há sentimentos e há uma expressão verbal deles. No entanto, são muito distintos os destinos dessas 
duas produções: os versos do adolescente quase sempre perdem a importância que pelo menos o próprio airor lhes conferia, ao 
passo que os do poeta costumam alimentar o interesse do público ao longo de virias gerações.

Considere as seguintes justificativas para o fato de que ’ são muito distintos os destinos dessas duas produções'1:

* Os sentimentos e a linguagem de um poeta são mais sinceros, mais verdadeiros que os sentimentos e a linguagem de um 
adolescente.

* A expressão de um poeta Frioo é constru'da com recu rsos de I ing uagem mai s criativos e mais bem com postosdoqueosdo 
adolescente.

* Feia força que tem sua expressão, o sentido das experiências pessoais da poeta universaliza-se, ao contrário do que ocorre 
com os versas do adolescente.

Manifesto, num discurso argumentativo, sua concordância ou discordàrcia em relação a cada uma das justificativas acima

(Valor total: 05 portos)
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Q uestão 3

Para explicar a figura da metáfora em uma aula, você selecionou os seguintes textos.

T E X T O  I

A  h is tó r ia  d o s  d in o s s a u ro s  s e  re p e te : o s  m a io re s  e m a is  p e s a d o s  e s tã o  n o v a m e n te  a m e a ç a d o s  d e  e x tin ç ã o .

Texto publicado na Revista Ícaro (abril, 2001), como propaganda de um projetor. O fabricante alega que o equipamento 
apresenta as seguintes qualidades: leve, prático e bonito.

T E X T O  I I

Eu queria deixar minha casa, minha avó e seus cuidados. Estava farto de chegar a horas certas, de ouvir reclamações; de ser 
vigiado, contemplado, querido. Sim, também a afeição de minha avó incomodava-me. Era quase palpável, quase como um objeto, 
uma túnica. Esse paletó justo eu tinha dificuldade em despir.

(LINS, Osman. "A partida", em Os gestos. 2a ed., São Paulo: Melhoramentos, 1975, p. 47)

Destaque a metáfora presente em cada um dos textos e, por meio delas, demonstre o processo de construção da figura, 
explicitado na seguinte afirmação teórica:
A metáfora consiste no transportar para uma coisa o nome de outra: pode-se dizer que essa transferência se dá da seguinte maneira: 
um ou mais traços semânticos significativamente caracterizadores do termo substituto são transpostos para o termo substituído.
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ANEXO 5 -  PROVA DE 2002

Atenção:* Recomenda-se que se responda às questees da 
prova na seqüência em que elas apareoem.

* Fontes bblbgráíica s enoorrt ram -se na p<á qna 15.

hslrucoes: Para respcndar às questóes de nLmeros I a 5, 
considere o texto abaixo.

Texto  I  

M eio -d iae  meia

1 Ac.bo muito sirrçàkza  a maneira de a Rádio Jo rna l

2 d o  Bm & ti a n u n c ia r » ím ã : "õrtzé e  m «a" ao lu g a r d a  V/A»

3 e tr$S e  quarjp para as onço* em m  de

4 '‘d e z e s s e is  e quarenta a cinoom. iVfes confesso m/AAa
5 tàpicátòdà com aquoto "meio^dia a meia"

6 Sei que "me^Kí-a e mew" está errado *Aieto* se

7 refere á Aora e tem cfe Icar no fenirúno Sim "imm-dta e

8 mwa” «sfá c«to fitoa *  Jtogua é como a mulher da César: 

y n ão lhe basía ser honeste oonvém que o pereça Aquele

10 Hm®aH .me dá idéia de teste de colégio para pegar o
11 a su d a m a  dfírefcto Pera quo fezer da m?ssa lín gu a  um

12 aíçapáo?
13 Lembrand) um aonaalho que me deu oerta vez um

14 am^o Jíoémro quaActo tfw p«quAtw sa -asma frtíe  estava cana
15 fToffMt Ru&am faça como au, náo topa parada com a gmmá-
16 fila  dé ume voftnna e diga a mesa» oofse de outro ̂ lo ?  eu
17 p re fe r ir ia  d ize r "ddza e  mwa" ou  "m ekx fia  e  trinta", ia m  

IB Afldbuma Afetofia A iác a lín gu a  d a  gen te  náo  tom epanas 
j y regras tem um espínto, um j&to. uma pequena a'ma que

20 aquele mekhdra e meia'1 faz sofrer E.. ainda que seja

2 1 amado, goíto da moça que diz Tsíou meia toí to " AC í/m.
22 pelo gémo d a  língua o 'meia" esfá certo

Rubem Brtya

I . Ao afirmar que a ,'togua da gente não tem apenas regras 
ram um espftüo, um jeito, ume paquane aíma (linhas 18 
e 19), R ± tm  Braga expôe sua visão da linguagem, en 
plena coerénda com a visão do mundo adotada em suas 
c tónicas, na s qua is ele

(A) valoriza nào a constituição aparente dos fatos 
cotidiano^ mas o sentimento intimo que os faz 
signifirstivos.

(B) se preocupa menos com o afecte afetivo do que 
com os aspectos referendais das fa l^  das pessoas.

(G) se prenhe contra quem decida ignorar tarrto as 
normas gramaticais quanto as regras de conduta.

(D) mostra que as normas disdplinam e viabilizam a 
com incaçSo e o ccnv lv b errtre as pessoas.

(E) resiste á imposição de qualquer 1po de 
normativismo, numa atitude rebelde que se 
representa na desordem do estilo.

Nq teorto I ,  Lm am igo aconae ha ao aubr: ''olhe Rubem, 
faça çgmo eu não tope parada ç<un a gramAçça dé uma 
voiõnna e diga a mesma coisa de outra jãito" (linhas 1 5 
e 16). Nesse conselho subentende-se a equivocada visâo 
do senso com um ób que, no processo

(A) metafórico, o sentido se baseia num procedimento 
melalingülstico que visa a condensar uma 
informagao para substitui-la.

(B) parafràstioo, os sentidos sempre se correqjondem, 
embora, em alguna medida, cs conteúdos se 
alterem de acordo com a forma lingüística que lhes 
•dá sLporte.

(G) parafrastioo, os sentidos sempre se correspondem e 
cs conteúdos se mantêm fixes mesmo que se 
alterem as (bimas lingüísticas que lhes dáo suporte.

(D) polissemico, os vários sentidos produzidos a partir 
de uma mesma forma lingüística sao correspon
dentes entre si.

(E) metefórtoo, o æntldo se baseia num p rooedinento 
poético que nâo só condensa como lambóm 
modifica o significado orignal.

3. Considere os seguintes enunciados extraídos do texto 
Meio dia e meia.

1. Er ainda que í« e  amado, gosto da moça qua diz 

1Estou m«a ÍASte r (linhas 20 e 2 1 )

2. AC i/m, pftb génio da Ungua. o nmaian eito cwto 
(linhas 21 e22)

Sobre as sentenças ac ma 4 Consto af limar que,

(A) se em 1l o segmento entra aspas estivesse em 
discurso indireto, ocorreria a apropriação do discurso 
do narrador pela personagem.

(B) ao usar discurso direto em 1 e em 2, o narrador 
ironiza o uso da va riante na o-pedra o meia.

(G) se em 1 o segmento entTe aspas estivesse em 
decurso indireto, o verbo que ele contém deveria ser 
enunciado no futuro do presente.

(D) se transposto para discurso indireto o fragmento 
entra aspas em 1, a nptura sHátba assinalaria a 
diferença de voz entre narrador e personagem.

(E) em 1l, as aspas demarcam a diferença entre o 
discurso do narrador e o disojiso da personagem; 
em 2, são um returso grafico de dlação 
me falingüística.

MEC-LETRAS-02 - PRÛV/A ü>
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i .  Considera os enunciados 1 a 2.

1. Aítw jjudu amparos a ma™ra de a RBúiq Jornal Po 
R ras; anuoorar s .bora ilrh a s  I e  £)

í .  £, ompa <çue í^ fa  gosto <J9 moee que d f
TEslou m etí inSe  'A i. sim pelo gêmo óa lingoa o 
"m á^està rw lü (linhas 20 e 21)

Sagundo ATaliba T. da Caslilho, a norma lanto poda 
representar um uso lingüístico canaetc que corresponda 
ao dialeto social praticado pela dassa de prastfgio -  caso 
em que e Oiamada 'padrSc real'-, quanto representar a 
alilude que □ la Pinte assume em lace tia no ima -stoplrva -  
caso em que d lamoem chamada 'padrão ideal'. 
Aplicando-se esses conceitos a analise doa enundadoe 1 
e 2 acima d cometo afirmar que

(A) ocrcnistr reconhece no tjínio da Intjua' a noçaode 
padrac ideal, que afoaneoe no eninciaüo 3.

(BI

(O

CEO

(E)

o aonisla, no enunaado 1, sa orienla pelo padrao 
ideal, em oontiaste cem o enutuado 3, em que 
valoriza o padrao real.

o minciado 1 £ un caso oonc relo de padrao idea I, e 
o enunciado 2 condena axplidlamenle asse mesmo 
padrao.

o cionEla, ao prodrnir o enutiado 1, una 
manibsBção oonciela do [jadiao tleal, real ima, na 
ptílica, as animações conlidas nomuiciado 3, qre 
remelem a rejeigSo do padrao red.

o enuicado 1 £ u n casoconcielodo padiao real,e 
o enunciado 2 manifesta a defasa dasse mesmo 
padrao.

A oraçao relativa assinalada em Lempnanííp o «jnjeífiç 
uup c r  rfru vcy v cr acro n b bArns (linhas 13 e 14- ;i é 
pouco sujeita a variaçac em virlude de e pronoma relativo 
ser abjete direto na subordinada. Já as constiuçAas 
relativas cuje prenome d regido per preposição estãe 
sujeites d seguinle variação:

► relativa padrão: Lembrando o oonoemo a pue eu me
...p... |yr.;. .17. ir. u/rM

relativa carladora: Lomb,anOo 0 n r iS fto  jyp py t t  
reter? omonanDomo
relativa copiadora: Lembrenuo 0 oon3a'.no oue eu roo
'Pfrv 3 P.'P anrp^grTTpnlp.

Sabre esse processe sntatloo, d corneto afirmar que a 
relativa cortadora d

(A) conservadora e eslKjna Icada em relação à padrao, 
que d inovadora e prestigiada.

(B) conservadora e preslgiada, Bnlo quant) a vananle 
padrão.

ip l conservadora e piesligiada em oposição à vanint? 
copiadora, que d inovadora a estigmatizada.

(Di nohadora e pnesligiada em telaçao â vananle 
copiadora, que d conservadora e estigmafizada.

(E) novadora e ptesltjiatla em oposição à oonslruçao 
padrão, que d conservadora e neulra.

Alencao: Pa ra responder da queslôes de nunetos 6 e 7,
considere 0 tanto abaixa.

T erto  I I

Ensinar gramática

-  Onde 6 qvff a panla vai apont. Wi7
- U m  padana da (mapa comprar um p&) gostoso 

SiMvterá paroaf «3 do hamro da frtÉS E anrío

-  Paio da dtimba rasa rambírn »WddSpadada Ospío 
IA 0 mtntlobom

Wbmenros de áiaKvsáo igm vw  ou oobjgw7 

Cortipulsvame nld
-  Sebb meupuprJítp e íenle lalp BfíJm 0SAAESSAC1 

MUITO BONS. Um pAo dois fWES O pSoé bom os PAES
jío to n s

Nooo silOncio pensápiQ no banco Po M s  E en\$o

-  Q uerázer id çue PAES è !XHS  PAO7

n f.1.1 l.i Barres Cívcri u

Tomando como parâmetro a norma ar lia da lingua, a 
autora aprasenra um caso de concordância no interior da 
sinlagma nominal. Considerando-se esse oontexte 
lingüístico, d correto aürmar quo a avo aspora quo, quanto 
S concordância nominal, 0 neloapraanCa

(A) os sspactos morfbssintèriaos, a 0 neto atonde 
integralmenle a essa expectativa.

(E) 0 aspecto semântico, a 0 nato não atando a essa 
expecta lbs, pois usa marca nao-tedirxlanle de 
plural.

(C) os aspedos morfossintaticos a semânticos a 0 nata 
alende a essa expedalwa pletwmenb quanlo ao 
aspado morfossintaticc, mas parcialmente quanto 
ao aspado semântico.

(D) os aspedos mortosshBlisos e semánlcos, e o nelo 
atenda integralmenle a essa axpedativa, pois a 
mares não-redundanre de plural veiaria e mesmo 
cenleúde semánlioc que a marca redunda nle.

■ Ei os aspedos modbssintarioos a sanVmliuns, a 0 nato 
alende a essa axpedativa plenamente quanto ao 
aspecto semântico, mas parcialmente quanlo ae 
aspedo morfossinrãtica.

MEC-LETRAS-02 - PflOi/A
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7. Com o piDcedmerrto adotado, a avó,

(A) exigindo simples repetição, nâo obteve resultado, 
pois fazia correção explicita para uma criança que 
ainda nâo tirtia noção alguma de concordànda.

(B) requerendo imitação, obteve pleno sucesso porque, 
subliminarmente, tornou-se um modelo de 
comportamento lingüístico para o neto.

(C) fazendo a correção, deixou de propor uma efetiva 
hleraçâo que permitisse ao neto a apreensão 
simultânea dos afectos morfossintáticoe, semân
ticos e pragmáticos do uso desejado.

(D) ciente ctos recursos cognitivos d:* reto, poderia ler 
insistido na explicação, poiŝ  ele, apesar de mulo 
novo para usar marca redundante de plural, estava a 
um passo da autonomia quanto â habilidade.

(E) trabalhando melhor a motivação do neto, teria 
conseguido seu rrtento, una vez que a baixa 
motivação de ir ás compras com a avó tornava a 
criança desatenta e desinteressada.

Frases como cada um q q u ç  q u çr aprova o  sçnfiçr 

sabe pôc ou páes à pues tão de opiniões ou Sapo nõo 
puia por boniteza. mas porém por parcisáo são Indicativas 

de que, no miverao Ihgüísrtk» e ficcional de G uma lá es 

Rosa,

(A) a linguagem popular, ainda que gradosa, expoe o 
mundo inculto das personagens e e ironizada por 
meio dos marcos que a tomam exótica em relação â 
norma culta.

(B) a fala popular freqüentemente Iraduz, ccm foiça de 
provérbio, um saber profundo que nasce idas 
experiências vividas pelas personagens e que se 
expressa com características de linguagem poética.

(C) a fala dos sertanejos é seca e algo imprecisa, 
advindo dai a dificuldade de um leitor culto se 
familiarizar com o estilo do autor e com o mundo em 
que suas personagens atuam

(DO as opoalgOéa entre o rural e o urbano são apenas 
aparentes, já que elas se diluem no plano do uma 
linguagem que é criada nâo para tensionar, mas 
para eliminar os conflitos.

(E) a fala popular é aperfeiçoada eslilisticamente, de 
modo a que se aproxme óe un padrão mais 
aceitável, o que permite que o saber intuitivo das 
personagens encontre uma formulação mais poética.

Paul Teyaaier afirma que un pcnto que diarthgue o 
galego-portuguès do conjunto hspànico ó que "óí jríotfteí 
provtndOS do ia im  '-anus' (ex Janus' Ynõo'}, '-ants' 

fax 'canis', 'côo*/ e '-o. -o.rvs' fax 'feo Meows' 'ieSo'J 
iinham dado, a partir do acusafvo. as formas asparadas:

S^ogu'ar [P&tUQüèS Ajuafj Pfura!

many- > m&no > m jp môoj manos >

cana- > oan[o) > can /> côo] eaow >céa$

íaona- > ioon(a} > íwn í> faâo] iaonas > tedes*

Û texto I I  mostTa duas formas concorrentes no português 
do Brasil: "dó# pêas" e "dWS pio". Sabendo-se que 
’‘pana- > pan(a) > panH é uma forma paralela ã de HcáóH e 
•genera lizando-se para cs outros nimes term nados 
em -âo, é correto dizer que a dificuldade que esses nomes 
oferecem ao falante atual quanto á flexão de número se 
explica diacronkamente

(Aj pela aleaforidade dessa flexão de numero, presente 
já no galego-português, mas atualmente agravada 
pelo uso freqüente de marca não-redundante de 
plural.

(B) pelo conser/adorismo do galego-português no <jja 
se refere ás formas latinas, em virtude da situação 
geográfica da Galiza, protegida dos invasores por 
obstíc ufc«s na1 ura is.

(C) pela simplificação na passagem de um sistema de 
declinação (no latrrfl para un sistema de flexão (no 
galego-português).

(D) pela perda do -n- htaiYoeálioQ, o que levou á 
uniformização desses nomes no singular, masimpós 
a recuperação cte Iraços fenológleoa ida forma 
primitiva no plural.

(E) pela indecisão dos falantes ida ép:ca quantos aos 
diversos ajfixos de número desses nomes e pela 
siiuaçaocte relativo isola mento ida Galiza.

MEC-LETRAS-02 - PROVA
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hslruoces: Para responder ás quealfles «de números IÚ a 14 
considere o texto abaixe.

Texto I I I  

P o dérpoete... oras n3o devei1
fatar d4 um úflraô assunro. ou soitfa bbâas íjuõ néo 

W aratt&m  ás ouftw pessoas f ) 
ifl&isMf «m fatar na bataza da  pas-soas auíaoteí, na 

nquaia da$ casas ca cuíras pessoas

S l N f  fo /a r
Sab er conversar.^ sab er ou vir
É  impodanta fatar-sa num tem satura1, mss sam- 

pre .nos obsen/anoo £  erradb s3.nstru1.1e.m-se .ma.1 as 
jSaíeí £k Vbbá f«m wite a Antónia7 Y i ata bpfa" { ) 

Nunça se deve {fizer *Hve vou o^oreoer uma 
/aora" o cerro 4 um/ãnrar

£ ̂ mporfanfe saber ouwra taíar
BBrbflraViffljhia

10. O manual «de eliquete ac ma afirma que ria o se deve 
in á s íir em fe'ar .na bataza oe pes soas ausentas ou na 
ifejunza daí caíaí 04 buteiS passoas. Nessa recomenda
ção, fica evidente una «característica semán1ic«o-pra«gmá - 
tica de certas enundaçúes. O conceito que explica essa 
•caraderfetica é o de

(A) implícito, que ria o deve ser procurado no nível do 
enundado, como um prolongamento do nível explí- 
cilo, mas como una condição de ex iatênc ia do ato 
de enundaçáo.

(Bi intercompreensao, que é a capacidade de os falantes 
oorrpieencferefn enuniadas «emitidos por o Li cs la lantes 
cpe pertencem á mesma comunidade; defiie a área de 
exteraâo de una Incpa, «=te un diaielo ou >=te un la lar.

(C) ambigüidade, que pode ser léxica quando uma 
palavra tem vários sentidos no mesmo contexto 
lingüístico; ou sinlética, quando uma construção é 
suscetível de várias interpretaçòes.

(DO raf®ència, que ó a ralação «cpe há enl re as ps Év ras e 
as coisas (seus reforertes): as palavras não
"signlbam1 nan ‘‘denominam" as coaas, mas se 
referem âscdsas.

(E) sinonímia, que numa interpretação estrita á a 
ralação semântica entre dois termos que têm o 
mesmo sentido.

11. Para H. Grice, a conversação se assenta sobre um 
principio de cooperação, seguido o qual os protagonistas 
devem conlribuir para a comunicação T«í comp 4 
raquflriba, Pb mumaPte «Pt puo bbbffls, pato prt3pbí/te «m 
quo se asfá 9ngéfadQm. Apóiam-se sobre esse princípio 
cerlas máximas (leia) converaac ionaia que o especificam 
em quatro categorias. A reoomendaçáo Podar poda mas 
Páb dflv« fatar ( } íob-ra b« í« í puo Páb /PPamssaPt és 
□utras pessoas assee ia -se co rretemenle a

(À) categoria da quantidade; dar toda a intormaçao 
necessária, mas náo mais do que ela.

(B) categoria da quá idade: dizer apenas o verdadeiro.

(C) categoria da relaçáo: ser pertinente.

(D(i categoria do modo: ser claro; náo ambíguo; breve.

(E) categoria «da qualidade e á do modo, smuihnea- 
mente.

12. A modalidade é una propriedade pragmática ida 
linguagem mediante a qual á possível regislrar a atitude 
do falante sobre o estado de coisas verbaliza «do. No 
enundado Podar poda rrm  náo da*#  há dois casos de 
auxiliares modas em português. Sobre esse enunciado é 
correto afirmar que

(A) os dois auxiliares modais manifestam uma atitude 
epistémica, reladenada á improbabi idade dos 
eventos.

(B) Fbde.rmanrfeste una a1 iludeepiislèmica, relacionada 
á possibiIdade do evento, e ííeuer, uma atitude 
deôntica, relacionada á oerieza do evento.

(G) Podar manifesta atitude epistémica, reladenada á 
improbabilidade do evento, e dêvéf, atitude deôntica, 
relacionada á obrigatoriedade do evento.

(D) os dois auxiliares são modais deònticos pbdor se 
relaciona á permissáo do evento e dever à 
obrigação.

(E) os dois auxiliares modais manifestam uma atitude 
epistémica, reladenada â probabilidade do evento.

13. A palavra jèntê aparece didonarizada em I860, na f  edi- 
çáo do dicionário Caldas Aulete.
Conaiderancto este fati e foca lizando a inqua ôe un ponte 
de vista descritivo, diferentemente da atitude normativa, 
expussa em Nunca sa dava dizar Hqa mu b%4c»r uma 
}anta,o oarto á um jantar, tal prescriçáo

(A) justifica-se em parte: por um lado, a palavra jàrtfâ 
nunca aparece na língua escrita, sendo de uso 
restrito e estigmatizado; por outro, obedece a um 
padráo lexical geral que faz corresponder a um 
grande número de verbos (jêniêf, por exemplo) uma 
contraparb remira I i/anfa, por eseempto).

(B) justifica-se, pois o ueo da palavra /ante é fortemente 
eatignatteacto por caracterizar a ia la ôe pesacas anal
fabetas ou semi-alfabetizada^ embora sqa aceitável 
do pentode viata de aeuproceaao 'dederrraçáo.

(C) prova que o leo da palavra jante causa 
eslranhamenlo aos fa landes *la zona urtana, pois se 
restringe á populaçáo rural e decorre de uma 
simpli ficaçâo dos padrões de derivação da lingua.

(D) náo se justifica, pois a pa bv ra /ants -'em se dtfuidhdo 
em todo o pals a partir da região sul, onde é usada 
em todos os registro^ podendo, por issq ser 
considerada um regionaísmo formado por analogia.

(Ei e-1 ia o preconcelb contra o uso cada vez mais 
generalizado da palavra jante em obediência a um 
padráo lexical «geral, seguido o «qual, para un 
grande número de verbos (janter, por exemplo), 
deverá existir uma contraparte nominal tyantá, por 
exemplo).
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14. norma cutaj ru noa  pode  se r lendida oomo ee fosse 
um tí& g o  #  Jeu, (440 ( tW t t^ M w w n fc  e  puna 

ignorémoa ou  oom o aJcygo de  condute  cu;e d israg inessío 

í raso ds wt «rrefio púhfca"
Mjm I N'j1KJ-.Jl LVlll J r+Ij::

O texto aproylrm as noçfias da cdtypo de /e/s e oddrgo de 
conduta para criücar uma carta posição teõrica am ralação 
à Intjua. Com tiaae nele, e oDaervando-se □  uso d e  mas 
no anundado Pnr*ir por*... m as  rrio rin vn  (a la r V í n li 
hoje', é oornelo alnma r que a presença do ooeratlor maa 

Indica qua a

(A) argumanto por ala introduzido e o mais torta, do que 
se poda ooncluir qua o anundado como um lodo a 
uma recusa a qualquar norma da oondula lingüística.

(Bj prmeino airjrmenb ô o mais tone, do que se pode 
concluir qua o anunciado como um todo datando qua 
a liberdade incondicional do lalante eaã a ama das 
no imas de contluEt Irrgüíalca.

(C) segundo argumento à o mais toda, do que se pode 
concluir que o enunciado como tin todo defende 
uma norma da conduta lingüística difarenta da 
'n o rm a "  como enlendida na viaão descrhiva da 
Ifngua.

(D) argumento por ale introduzido d o mais Itano, do que 
sa pode concluir que é apenas uma ressalva a 
concaaaáo de liberdade da uso lingüístico, que 
domina o sentido do enunciado.

■; E'i a rgumento por al e introduzido tem a mesma força do 
primeiro, pois, como marcador convarsadonal, 
introduz uma crfüca á ideia de liberdade do falanle, 
confronlando-a a idéia de "norma" como entendida 
pela visao descrhrva da Ingua.

tislrucoes: Para lesfxxider âs quesbes de nimeros 1b a 17 
considera o texto abaixo.

Tetrto IV

Ai, se sesse!

Se u m cfen ís  cp gostasse 
Sfl uitrd ianút se quenesse 
Se n fc  dois se impanasso.
Sejuntnho nís dois wvssse1 
Se /uninho n is  dws morasse.
Se junfnbo nes dou iVutnrííe 
Sejuifnho tida dois morresse1 
Seprdeeunesasmnsseff 
Mes pordm  se esonteaesse 
Our SÍpPiedp níp abníçe 
As pade cfci cãu e íisae 
Te dizê pue n; uí Rzu'rce7 
£ se eu me am m nesss 

E tu oum eu insistisse.
Pra rjuveu t?ie amezprweíae 
E e minha faca puchasse.
£ o tüiko *  oeu furasse?
Ta A b i pw n ü  cfeái fea s ie  

Tarvez qp nds dOU CfitSSé.
£ o céu furaoo aro ess e 
E a í WjgetPdaí f4Jgrííeílv

Sax&inu da Andrade :3Ivj \ I - j  da fjuzl

1S. O aubr, em seu processo de criaçao, explora as 
possibilidades do ragislro popular, obtendo afaito poddco. 
E correio ahrnvir, a respeilo da presença desse Ipo de 
obra em sala de aula, que

(A) o poama, decido a sua sonorifòda, so poda ser lido 
em voz alta, prooedmenlo tte leilura desacorisehavel

(B) q poama, com traços estéticos reconhecíveis, dava 
Itaqüanlar a sala da aula como qualquar outro 
produto artístico.

(C) a poesia popular não deve Froqüonlar a oscola, por 
repiesenbr modelo de Inguatjem naceitível no

(D) a poesia popular ao penetrar na escola sofre um
processo irreversível de dedegidmaçao, recomen
dando-se, pois, qua não integra a prática didatica.

(Ei a poesia fxipular deve liequenlar a escola, mas nao
am regiões onCa seja grande a força do foi dota, qua
ia rTúnlém vivas as Iradiçoes cull ura Is.

16. Fugas â convenção orlogrãfi&a como em rarrazivuesser'
ocorrem na Língua Ponuguesa porque: I. a relação
biunívocs (termo-a-lermo) enlre grafenvi e fonema

(A) nem sempra axista: a I I .  a escrila alfabõdce elega 
afjenas ima variedade da Inyua fiara repiesenlar.

(B) nunca exista; a I I .  a asaita alfabãdca alaga apenas 
uma variedade da Ingua para represertar.

(C) sempre existe; e I I .  a estzita alfabética elege 
apenas ima variedade da Inyua fiara repiesenlar.

(D) nnrca evisle: e I I .  a escrha allabéllca ehKir o maior 
numero de variedades da língua para represenlar.

(E) nem sempre existe: e I I .  a estrita alfabérica elege o 
maior numero de variedades da língua para 
representar.

It. Q d lfíju i, anzorvMCB e ratyoz demonslram a recorrên
cia, no segmento assinalado, de um prccasao de 
altemànda foncléglca, que poda ocorrar anda a variante 
retrodexa, a semivogal posterior a a laleral alvaolar. Sobra 
assa aliam ànda, é cone lo alirmar qua

(A) consista em um caso da variada livre, nao
bnobtjKammle condc cnado, nem suieho a 
determinações da nalureza geográfica a aodal.

(B) sa traia da um processo regular de variação
bnobgca, tjue ocorre somenle em Inal de sllaDa 
intoma, como em íaíia.

(C) a semroogal poslerbr dEhie nefinesenla r lonobgca- 
menle o segmento em rinal de sllÉia Interna e 
ewleina poque é m  plano sncnânico o mais 
racorTenle nas variedades nãa-padrão.

(D) se traia de um processo regular de variação
bnobgicamenle condc unatla, tjue ooorre somenle 
em final de sílaba externa.

(Ei a laleral lem de lepnesenb r lonobgcamenle esse 
segmento em final do slaba intoma o externa, o que 
se lona evidenle, no plano shcrànco, em fia la vias 
derivaqa^ como papeada.
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rislrugx?s: Para resfxxxler às quesloes de nrmeros 1â e 19, 

considere o texto abaixo.

TEXTO  V

Leia alenfimenle o (tepomenlo de m a prolessora de 

ensno luxlammlal : 1 (5r a sotore un dos conleudos 

desua aula de Língua Porlurjuesa.

Pnmeiro flíttfea-í* qu# o aiJjsisnf^a rroooíro i  um 

ser que tem evtít&nfta pnppiia níe depeude de eutJd pana 

e*fi br mesmo os se re s  limsfwiárioí Comece com sems mems 

conexos como' oadeira liv ro  Qepocs á g a  que o abtfraro e 

o n s tf^ M liâ c  »m exiitímM p^Jpds. pjwrise de umourra w  

pena existir Aon e* e j^i'0 e emen E pnpfijq que e^uem ame 

pana e amqnexwtrn 0 Peve d abstnafo pqnque eie depende de. 

co rriünimoo o ume Poce pane exts f  A?om pesa? pane os mais 

codiifexoí cofflo aiiíto ídue coniesjiAimoí imaginef um corpoi. 

&da. damd™ fcoslUmo faJsr de imagem  de ohifíe # qa1*  ng 

mdet e Deuíí que e e mais oempiexo fetpuce que Oeus. 

.'.ndepeodeore de cnenmos ne le  ou não ou oie im ag in am os  e 

imaffamdato ou néo. olo oráh independente de outo sen por 

is so  í  oodoaroí CdslUmo /aar dos Eu tambim. ponjue e le s  

eetiam que mio ewetem e pqn JJ# eetiam que SíO apsfnatuí 

Depa's disso eies sequem sszrnUos e emam .nanamerte os 

e xe rd o o s  que constaem .na rdentPcaffio oiesses s uPtfanteos

IS. Tendo era vtsla as orientares curriculares aluais para o 
ensho íundamenlal de Lmgua Portuguesa, gue propóam 
a orgTiizaçâo doa conteúdos era torno do eixo 
ueo-reflexão-UBO, pode-se dizer gue, cera ü procediraenle 
actma exposto, essa professora situa-se

(A) na segunda elapa, neflexso, peis ensina a língua a 
partir de sua nomenclatura, procedimento 
aimfjalRelcom una gramaica de usos.

i l:i i ne pnineira elapa, lbg, guando expoe os alunos à 
Irxjuagem do aattíiano por meio das magens 
aprese nladas.

■;Ci á margem de qualquer uma das etapas, pois sua 
reflexão se apoie era itoçõas equivocadas, disso
ciadas desituaçoea de uso.

(D) na terceira elapa, uao, puis a resolução dos exer- 
ddos cüiTprova a eficácia de sua eslrategia para o 
aprimoramento do uso da língua.

íE) nas trãs etapas já que a professora aperacionaliza 
os oonceilos em Dusca de maior eficácia no plano 
discursivo.

19. O Iratjaho da prolessora onenla-se por rma ooncepçáo
de ensino

(A) advinda da lingüística moderna, que considera as di- 
mcnsúea com rncac tina I, cognilrva e meti Ingülst ca.

(0) moderna, apoiada numa orienlaçáo gramai ícal que 
buso incorporar fórmulas consagradas pela 
lingüística.

(C) sociorleracionisla, apoiada numa oríenragao grama
tical que và a língua na dinâmica de seu uso.

(D) tradicional, sislenBda nuna onenEtçao gramalcal 
que vá na nomendalura possibilidades de ensino e 
aprendizagem.

(E.i trbulàna de rma ormbçao gramaleal que valoriza 
as dimensões sincránica e diacrânica na desaiçflo 
da língua.

TEXTO V I

30. Meu p a i determ inou que eu  p in jp is s s e  a ieífura 

Mjsfjjaandoasp^ahrsj. qaquqiírtdo. qsmandb 

uma qanulena meqpnhíç miWenenip a ponfuaffiq saltando 

lin d a s  •  rep isan do  lin h a s  a loazw  O lm  de página, sem  

o uv ir pnros ( .-)  ExpUnou-me que ae r.nelaua de  uma 

tvstí™ . um rom anvt. e rig iu  a lv ^ o  * ■ííumiu a paTe f i  

lid a  í  ) Tmdusiu-mn Htm U nsuasam  da  cuzznha cCntrasa 

exp re ssd e s lite rá n a s Am m ei-m ea p a rq la r ( } A lin n a v e ie  

msro do o^pilulo d ilig en sian do  p en e trw  o sen tido  da 

p ro sa  con fu sa  aventurando-m e ís  ^ezes a m qu inr E  uma 

lu z ip h a  qu a se  im pom optival Su rg ia  b rg a , apagava-se, 

re ssu rg ia  uafíiante oaj ttteuaj <tp mqu dSipúJtO
ümsllKnofttrroj

Esselreí i) de ciònica rela la ima aituagaode leilura do 
inldo do sAculo XX. A atitu de do pai cora o filho, que ainda 
nao ha ii lamiliardade cccn a Pilura, çxxde serapimmada 
de um procedimenfo que hoje se espera do professor em 
telagao a criarqas na mesma siluagao. Esse procedi
mento consiste em

(A) promovar leituras em voz alia para verificar se os
aliriCE comecem o oídigo eaào capazes de ler sem 
halhicios ou hestagdes

ÇÜ) oríenrar a leilura de moda a pranovar inleragâo
enrre a taxto a a aluno capaz de favorecer a 
construção de senlido.

(C) parafrasear o texto para, com essa nperaçao, 
permitir qua os alunos desfrulem da obra em sua 
dimensão estática

(D) [tara Irasear o fexlo pa ra mehor aproveitá-lo e dele 
extrair informações que enfadzera a lunçao 
prarjnàlica da leitura.

(E) conduzira leilura [tara desvendar o bxlo em todos 
os seus aspectos, de modo a tomá-lo claro e 
transpaienb.
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bslrucoes: Para responlerãs quesloes dentmeros 21 a 21, 
BKislflBfB o texto abai in, cm qua Antonio Cândido 
analisa tim trecho narrativo de Carlos Drummond 
de And Rde.

TEXTO V I I

(...) Seja um trecho no começo do conto ‘ Beira-rio1 [de 

Carba Urtmnxxxl de Andrade|:

Sete dia mandá e o tnabsldo pnnoip/eroo no campo O 

afontsctu1 le s a ra  aipd* trorW *ítunj. ptvque p ío  copteouia 

qpnnr ra  nesrnhe dia pau a p'.q ue ojotA *v? mulher e jílhqa 

riujar» domo due dn> dApOfrro d espera die vaga na v.'.'s 

praleBna Üs mosguitas resstam a bjod e o fx i de som que 

edírrerw Po v io  íwVo. indo 9 wHb. rerá lo t 1*  a oedte uffle 

oçpdrra da OHJjMÓô A mio. levaptondo-de. X tôM àvé  a hwtta. 

que Cdnludo logo  íd  nacdopunha a t ío  «matante no  eeu * m  

de tm lB r que se p o r acaao eeaa esae um momenlo o suéncto  

fcóa por sue vez, de inesperado EnSo. o aponíeríjr ia aoortiPf' 

d Pa1™™. e os cfaií. OOrTíncfa O rio prendavam oailadds O 

nasfimen b dd 401. que HO centpo dm ruinai. na eujra ntanjent. 

■■a h.nandd pouco a p ouoo u.™ usr.ne em rans bujío

0 qua logo sobressai e a poderosa melâfora da teia, 

baseada num 'dqpftídOd', como diziam os antlgoe o fio de som 

gera a idéia de tecido Formado por ele, como se um senlido 

próprio se materializasse a partir do aenlidc figurado. Em tomo 

da metdlbra gira o trecho e ela lhe contara um toque de 

Irxjuagem poeica, ailuando-o [ara o lado da poesia. No 

entanlo, e itjuamenle torte o elemenb de relerência ao teal, 

que lincKna como nlvel hbimalivo ao modo de tina nollcia: o 

anipregado, que viva miseravelmenle numa essa de pau a 

pique, alravessa o rio de balsa e vai para a constru^o da usina, 

onde é aponlador- e aqui estames perto dessas (tônicas que 

lixam o quotidiano. Mas o trecho não é poema nem crônica, 

embora possa ser visto como oscilando enlre ambos e ficção, 

que talvez seja tão boa devido â presença da elementos ricos 

em poesia e singela realidade.

Ante nio Cândido

21. Essa analiselexlualde ArnlonbCardidopeimilesusIenlar
a convicção de que
(A) diferenles géneros podem mesdar-se de modo a 

intensiticar os ataltos expressivos de um texto.
(E) a metáfora, tenta na prosa quanto na poesia, deler- 

mna a coŒaoenlreas dhersas parfes do dscurso.
(C) um texto ficcional torna-se inleiramente püédcü 

quandosm seu cenlio alua una ligura de Inyuayem.
(D) a mescla de gêneros liferãrios mpossbilha o reco

nhecimento das marcas ca raderfelicas de cada um.
(E) um texto ficcional ganha equilíbrio quando as 

informações prosaicas são contrabalançadas, pela 
preserva de meia bras.

22. Segundo se depreende das palavTasdo ctíüco, a ‘singela
lealdade" semoslra ao leilor medianle
(A) a poesia a suas imagens, que transpõem com mais 

fidelidadeaspecbs do real.
(B) a presença do colidiam, manilesb nos baços de 

a ônica reoon hedveis n o conto.
[Cj a dissolução da cena colidiana por ima sequência 

de metâfoias
íD) o rebato do cotidiano, na linguagem despretensiosa 

do homem do campo.
(E) o podar que tem a ficção de rebatar a vida no seu 

aspedo ma is s ipertc ia I.

£3. Com as imagens de um tecelão que trabalha com fios de 
sons (o mosquibj e de titi aiquileb que Ira Ca ba com 
raios de luz (o sol), Qruinmond Joga com dois diferentes 
maleriais significenles para a construçtao de dota produtos 
culturais: umMitnaííe e una usina em çonstrpçSQ. Da um 
ponto de uista dscuravo, esse recurso de composiçfio 
astã caracterizado
(A) peb processo de manuferxçao lema I ca apoiado na 

repetição da mesma metáfora, o que produz 
oscilaçaoenIre [xxxna e crônica.

(B) pela exploração melalingúlslica do signo, cuja 
lunçao ê lazer una alusao irônica aos texloa 
puramente referendais, como a noticia de Jornal.

(C) pelo trabalho com as propriedades que da o 
te xlu alidade ao texto, em especai a da coesão, 
insistenlemenle mercada por conectores

(D) peb uso eniaico da itriçao lelerencial da 
linguagem, identificando o texto ã informação 
aonlida ntina no lta .

(E) pela singular consbução de metáforas que, explo
rando dilerenbs maleriais s ignificantaa, sugerem 
relações intersemioficas

24. Um dos mecanismos coeavos mais produtivos na 
conslruçaoda bx lua Itíade é o uso de coesão referencial. 
No enunciado A  mão levantando-se {Waserava •  trama, e 
anfcríjna rxxnnal grilado ocorre, a[xa tenlemenle, sem 
anlecedente textual. Sobre o mecanismo de referência 
ulilizado, ê correio ai limar que esse sNaíjna rxxnnal 
esta semanlicamenle garanlido com base na
(A) hsetçao de uma enlidade rxDva no discurao.
(B) referénda genérica que estabelece, o que indui 

qualquer ma o humana pcssbel.
(C) relaçaohpe enrica  enlre m io e qpantaoor.
(D) relação metommica entra m íoe apnnr3dòr.

(E) relação hipon imica enl ra mio e contador.
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25. Afirmou o crftbo M. Cavalcanti Proença a lespelto de 
Iracema, de José de Alencar No espelho este a natureza 
«jfffiudfe, iw tt mo&juvfcií. cwapatoí ou mkuins; 
natureza fqçal/zada de árgutos favoràve/S coma em tite 
da oeste ámwfcôrto

Nessa ccíiparaçáo enlre duas Ihguagena datrrtea o 
crítico apontou, como termo comum,

(A) a idealização do espaço com o qual se funde o 
herói.

(B) o lirismo íntimo dos protagonistas românticos 

(Cl o modo como se na rram as epopéias c lássicas.

(D) o compromisso de se descrever de modo fidedigno.

(E) o espaço imaginário em que ocorre o sobrenatural.

26. I .  Ftófáápâtewá 

í<jr verso/nscnto 

no terao co.mo as 
ms/íháí no lampa

JoãuCabrd de MbluNelu

1 1 . Uma JSor nasoeu na rua1

Pas sem de longe, bonde s ônibus r no de aço do 
fFáfogo 

Uma top ainda desbotada 

iíude a polia a  rompe d a sfa'to 

Façam completo dléncio. paralisam os negócios 

garanto uma flor nasceu

Carlos Druírtírvjid de Andrade

Nesses dois ftagnentoa, as duas represente çôes cie Hor 
indicam

(A) a convergência entre duas abtudes poéticas 
mede nas que exploram o mesmo símbolo, do 
mesmo modo.

(B) a convergência entre duas abtudes poébeas 
empenhadas na expressão da intimidade lírica.

(Cl a convergência entre duas atitudes poãicas cujo 
centro de in^jiraçteo está nas cirtunstàndas do 
cotidiano.

(D(i a disbnçáo entre a exploração metaling üísbca da 
palavra e sua utilização como símbolo.

(E) a distinção entre ima reação senlmentel e una 
reação política, diante do mesmo fato.

27. C A P ÍT U LO  C X ÍX  -N ã o  fa ça  isso, qu ertía

A leitora que e m/noa af?^a e abnu es te Hvrq com o Jfm 
de descansar da cavatina de ontem para a valsa de hoje 

querf&dié-io ás pressas ao ver que beiramos u.m abismo 

Nêo &çá isso, pwnda. eu mudo de rumo

jCaufllha -  paquana Imoha muital para cantarralMal

Transcre^eu-se hÍBgrHÍnsnteí, acima., da Dom Casmurro,
um capitulo no quaío narrador machadiano,
(A) no exerddo de uma insolência irônica que lhe é 

habitual, pressupõe que a leitura de romances inclui- 
se entre os hábitos amenos e fúleis da sociedade da 
época.

(B) tem a seu modo, vê o leitor como um cúip lce 
crítico, com quem compartilha o sentimento de 
ímpacência diante das trivialidades da vida social.

(G) mallc bsamenb, elege o público fernhho como alvo 
preferencial de seu romance, identficando a argúcia 
de suas leitoras á argúcia da personagem Capitu.

(D) com a ingenuidade própria de Benbnho, vê na leitora 
amiga a encarnação da mulher compreensiva, da 
afebAdade feminina que buscara na adolescênda e 
no 'casamento.

(E) num surpreendente memento de melancolia, 
considera que o modo digressivo de narrar coloca 
seu romance muito aba ixo «das expectei ivas do 
público da época.

28 . é preciso que o  livro esteja perfeitamente a meu p o íto 
O autor que pretiro e aguete nq quai se q mundq
em que vivo, em cujos livros as coutas se pas sam como 
em uqita de m/m e ouja narração me prende e me 
interessa tanto quanto minha wda doméstica que se .não 
é nenhum paraíso representa para mtm uma tonte de 
inexprim ível felicidade

A fala de Lotle, em Werther, pode ser analisada sob a 
perspectiva da ralação entre a produção literária e a 
sodedade que ela descreve e onde ela é vendida. 
Seguido Claude Laterqe, as relações entre a cultura do 
grupo -  suas normas valores e mitos -  e as boções que 
ele consome é que determinam a veloraçáo de uma obra. 
Consüerando-se esse contexto, afirma-se corretamente 
que a personagem, no fragmento citado,
(A) caracteriza, por analogia, o leitor ideal, aquele que, 

com sensbilüacte e inteligência, aliadas ao cultivo 
da razão, procura na obra de arte o refinamento do 
espírito.

(B) representa, metaforicamente, o leitor que valoriza
obras que enfatizam os valores do grupo retratado, 
pois sâo produzidas como espaço do exec fc b  c rlfico.

(C) sugere, ironicamente, certo tipo efe receptor que
encontra motivação para a leitura na sua
identifbaçâo cem os heróis da narrativa, 
reconhecidos como reformadores da sociedade.

(D) retrata, alegoricamente, os leitores que buscam
enconlrarnas peripécias do herói o ridícub a que as 
convenções submetem o homem comum.

(E) remete, por metonlmia, á figura de um tipo de leitor 
que frui romances que nada acrescentam a seus 
desejos, mas apenas os reiteram.
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29. As desgraças gue se abalem satura 35 Perdis friigic-cis oie 
Shakespeare n i0 parpçem preperaf fio para a ires ruine
0  o tu  t f ig u t t s t  «m ot) 00 otuoolD iOftti^coojos, o îpo&rps ili*nos jndderanfej ante 0 *3fJioo das 
persunanjeni

A ikjKH RüSBill&ld

A a ponderaçies acima perm ilem compreender, mma 
comfïaraçao mine a Iragêdia gneya e a shakespena ra , 
que

(A) Shakespeare, em Roi Lear, manleve 0 mesmo 
sentido dü trâglt» que nartaau a concepção de 
Éd ipo llei. de Séfodes.

(0) as parbcularidadas do género trágico são alualiza- 
das a interpreladas oonForme os contextos histéricos 
em quesemanileslam.

f C> personagens como Lear e Edipo são prolagonlstas 
de un mesmo m Ito básico, dilenmciando-se apenas 
do ponto de vista esblfsbco.

(DQ a encenaçao de una Iragádia, na Renasceria, 
contava com muito mas recursos do que os 
mobilizados noa espelácubs gregos.

(E) Rei Lear, ataslando-se da malriz gieya, desdenha 
qualquer alusão □ valoras políbcos e moreis.

3D. Ü nomanoe Vidsa secas, de Q rac iliano liamos, bi kimado 
como base para 0 roteiro do fllme homàmmo do diretor 
Nelson Pereira dos Santos Deve-se considerar a especial 
dibouldade de transpoaçâo da linguagem verbal para a 
linguagem cinematográfica, dadas as Freqüenles passa
gens do romance marcsdas pelo segurte tipo de dis
curso:

(A) üimiia o a .'ra  andavam pppco, maa Cpmp hai/iam 
rapousado Peslsute na arare 00 rt) seco e wageut 
progredira ppm rr#s .'éguas Fase heras pue 
procuravam ume íouttjra.

(B) 0  ppgppnp paf^ppiip-pp, A* enreiar-se na tata dã 
mãe que se pia francemente 00 íaoo dele 
-  H u rr i hum 1 Que Prabeza1

(C) A  t*7ftomi Sziwa. num u rraswri) rto nh íu e u r a is  
*  eerpe revente#, erneve as p m e i que íe  
nubrfemde drtse

(D) Sena neeeíéAno nrudar-ee? Apesar de aaper 
p» bramam* gua ara natwssáno. egenuu-íe e 
esperança? ira jers Talvez a papa nfio ves se talvez 
ghovasse

(E) A/apipp-pa. mgurete tíende-e apanaiftade a a r* ífd  
U luídacio paúftou coragarít avançou. pisuu Suíte, 
perguuteu a çan tn h ç  £  Fattene nrgu a çnqppu de 
touro

3i. Conslab-se hoje que a tioçao enema lográ lica baseada 
em obra literária tem frequentado com assiduidade a sala 
de aula e é apiuoeilada para apõe mar □ a Imo da 
literatura. E importante, conludo, que ao utilizar esse 
pnocedmenb dida lico o pnolessor cons ideie que

(A) a linguagem visual deva ser privilegiada como objeto 
de ensino, já que a lileralura e, hoje, de difícil 
aceitação na escola.

(B) e preciso reconhecer e supremada da obra literária, 
que pela sua natureza mobiliza mais recursos 
estéticos do que os frimes.

ijC) a Iransposigão da libra lura fiara o enema nesulla 
em obra disbnta, 0 filme, cujas espacibcidades de 
Inguayem devem ser neconhec rias.

(D) lal aproximação sé serã possível se 0 íilme for capaz 
de Iranspor com I beldade o enredo da narratwa 
literária.

(E) o enema adapb Ido liviemenle a obra libiária que 
esta pode ter sua compreensão prejudicada.

32. Rd nrance L X X III  ou M  f H C O H F O R M  DA M ARtUA

(-)
Vülma e$ afros em  rode 

u fogo. nr nada ledo. 

piedosas mo ie s  discretas 

davamJha u maimo ratraOg- 

'ft'An choras te.nb frferiha 

por esse amor acabado 

gue estera ires gue Jbzeaae 

g fr'y P3atur

tio  cia lente Íío a ozr.uho 

pm  t * )  ía m p u rp »  PStadp ? ''

na nesses veraos, deslacados do Ronianc«im da
I nco nfi dèn oi a, de Cecília Meireles,

(A) a parodia de um estilo da Opoca, na parspediva 
critica e histérica definida pela corrente modernista 
da Anfropofagia.

(B) o lirismo típico da poesia romântica mais 
conlesscria I, Iransplanlado [íara una toima poélica 
valorizada pelos modarnislas da primeira geração.

(C) a recipieraçao d e  u n  m ib  de  nossa hiskéna e  o 
diálogo oom uma convenção poética na qual se 
conso ldaram  os vrabres nacK na lis las.

rD) a sábra das con'vençées do amor cortês, traduzida 
com as maicas doealib neo-smbolisÊ (jue carac
terizou alguns poetas da geraçao de 30.

(E) a remissão a tina siluaçao histórica, ntm diãbgo 
oom a convenção aroádioa e oom 0 esblo que lhe 
corresponde.
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33. E stou  feno  do  ím s irn  com e tido
do  lid a n o  bem  com portado

D o  firism o fun don ário  púb lioo  com  iiv ro  de  ponto e xp ed e rte  

fpm oQQ io e  m an ifestações de  apreço  ao  S r  D re to r

U
D e re sto  não ã  ünsm o

Se ré  oontaptodade Jabeía de c e -w w í secretãno  do  amanfe 

fexem p larççfí} ç em  m odeios de  c a rta s  e  a s  c flie /a /ifes  

pflifflwms do  agm dar m  mutfwras otc

Ü s  ver s o e  acima, do poema 'Poética', de Manuel Ban
deira, sustentem a convicção de que a ll rica mente misla

(A) implicava nâo apenas a afirmação de um novo 
caminho eElétioo, maEfambém a rejeição dosméto- 
doE pragmáticos e das instituições conservadoras.

(B) voltava-se Eobretudo contra o ufanismo romântico, 
vendo neste uma manifestação anacrônica dos 
sentimentos nacionalistas.

(G) mostrava-se aberta a todas as forrn^ de expressáo, 
buscando dtesodar as linguagens dos contextos em 
que elas se produziam

(D(i implicava nao apenas uma revisão das formas 
poéticas convencionai^ mas também a rejeição dos 
elementos prosaicos da vida cotidiana.

<E) voltava-se sobretudo confra o refinamento aristocrá
tico da poesia parnasiana, incapaz de dar voz, por 
exemplo, aos pequenos funcionários.

34. -Ú íW JM*m#r)ííw; 0
Lesse faidadea qyemt çHamamosF anifif 

Ô frauduíonto posfo. «jub M ofjo 
Cd'uma aura popufar que honra se chama!

Os versos acima, de Os Lusíadas, introduzem a fala do 
"velho do  R©stetoÍJ quando a esquadra ide Vasco da Gama 
partia para as índias. Essa fala, no conjunto da obra, 
revela que a epopéia camoniana

(A) ccnslrtui o prolagznisla como modab ide 
comportamento, estruturando-se, ®sim de maneira 
idêntica a epopéia greco-latina.

(B) represente un momento htetórtoo em que o caráter 
glorioso da ação épica é problematizado em 
deooréncia do ulitilartenomercantiliste.

(Cl apresente aquele típloo narrador ida epopéia
ddssica, cuja voz confirma o consenso coletivo 
aoeica da grandiosidade ida pátria.

(DÇi narra ações de un herói cpe, por sua visão crflica
antecipa as questões filosóficas debatidas no 
século x v r r .

(Ei censura a Ideologia medieval, por represente r
empecilho à vontade popular de ver a pátria firmar - 
se oomo império ull rama rinho.

35. e então uma grande voz se íevanfia á um iabrego de 
tanta tdade }à que não o qutseram e gnta suddo a um  

vaiado, que e puipitn de rústicos, d glória de mandeir, ô vã 
cobiça. ó ro i infamo. 6 pátria som jusSç*, o  tondo asám  
clamado, veio dar-ine quadnineiro uma cacetada na 
cabaça. çuff ê!i mosmo o deixou por morte

O fragmento acima fransuito, de Memorial do convento, 
de José Saramago, exemplifica uma tendência marcante 
da ficção contemporânea, revelada
(A) no aproveitamento ficdonal de episódio histórico 

relatado por voz cniscienle, como modo nao só de 
apresentar narrativa em tom elevado mas também 
■de oferecer una neleilura tidediçna de passada.

(B) na ulilizaçao i± i fluxo de ocnsctercia, como expe
diente que garanfe ao escritor o des;endamentó da 
interioridade das personagens interesse maior da 
narrativa que despreza o relato episódico.

(G) na intertexlualidade, como manifestação formal tanto 
do desejo de reduzir a dislânda entre o passado 
aludido e o presente do lertor, ccmo tembém do 
desejo de reescrever o passado denlro de um novo 
contexte.

(D) to aproveitamento flcclena I ide episódb hisrtórico aob 
perspectiva nostálgica, com a consciência de que o 
culto à meméria propicia a preservação dos valores 
autântboa que lindaram una pdlria heróica.

(Ei na hbrteoftualldade, ccmo meio ide legitimar o 
discurso do presente, na medida em que a 
c redbilidacte do novo texto depende ida ccnfirmaçao 
do modo de var o mundo instituído pela tradiçáo.

36. Como e seca a vej.nkse1 
Loixai-mo ouviro foiçar, 
que não me net-de oontentar 
de casar oom panoioe

A piotagontete óe íoés Pereira profere as pabvHS ac ma pe
ra jiãtificar ã mãe a dedsâo de não se casar com Pero Mar
ques. Nas cenas fhais, já viúva do &cudeii® autoritário com 
quem escolhera casu, a personagem dedde aoeilar o antigo 
pretendaita, que he perece tehado pera ser marido Ira ido. 
Com essa trajetória ida personagem, Gil Vicerte comprova a 
máxima popular que é tomada como mote de seu texto: fflwí 
quero asno que me feve que oavaio çu? me demioe.

As considerações acima, associadas ao contexto da obra, 
permitem a afirmação correia de que o aufor
(A) produziu a reviravolta no enredo da farsa humanistica

ccmo manobra pera garantir a dignidade ida heroina, 
represenfanfe dos valores sodais que emergiam.

(Bj fez a protagonista viver a tragédia da inocência, e sua
humihaçâo finei mostra a impossibilidade da preser
vação do pretendido registro idealista.

(G) escolheu o género que lhe permitisse tratar o amor e
a estiulura sodal como foiças fatalisticamente 
irreconciliáveis, impondo o benhienteda heroha do 
grupo sodal a que pertence.

(D) se preocupou, como é usual no género escolhido, 
em mostrar que a heroína se ajustou a una nova 
situação e á sociedade oomo um todo, recurso que 
permitiu a Gil Vicente evidendar a hipocrisia de seu 
tempo.

(E) deu á .feraa o tratamento Üpbo da tragédia -  a 
heroina ao vencer uma série de provas desalia o 
destho -  recurao eacohldo pera criticar, pelo riso, 
costumes de seu tempo.
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hslrucoes: Para responder as queertfles de nünarra 37 e 3B, 
considere otaáo abaixn.

-  Tu ju ig a s  que a ve iho  D eu s e  a ite tends esup/da 
da mwift a  o  m teg«  da v ida  o u n za  entram m  n a s n tn rta s  

con ie s. EnlrararTi. Mas agora  sSo co rm  an im ats fam iiie re s  

D urm o P e rn  no  m e io  dates

-  AASo 4 possivet Tv n&u vista nada* Tv n&o v isa  a 

possoa do nosco pa/ aqua!a reaf/dade uwca qua q tia&tava Tv 

nSo assiS isle ainda a apang&o de !i a ti prdpno Tv nunca 

pandasta a  ids cafflgo, rtd Stf*idO T ifdu  iffao, *u Sou *U 
asia nitaHdada iivminada qua so iadra. ia  d io  padsa. sa loca a 
a wjranda a arrep/a pa medo a das pda os cadates ad* jpa 14

37. O diálogo acima foi extraído de Apariçác* de Vergílio 
Ferreira, fia cena, o professor Aberto, o protogonfete, e 
seu irmáo, o fazendeiro Tomás, discutem a essência do 
ser hunano, reterida nos limites da vida e da morte. Para 
a interpretação do texto, é ülil examinar o diálogo 
considerando a noçáo de epifania, ta I como proposla por 
James Joyce: 'uma morv/estBçáo ssp/ntua! súbita", em 
que um objeto se desvenda ao sujeito. Esse conoefco 
permite a correta compreensão de que

(A) Alberto considera que o irmáo, pela visáo epifánica 
•da morte, teve acesso á ve idade da existência.

•;Bi Alberto assinala que o irmáo ainda náo linha tido
acesso ao momento eplfinico, em que tmasse
consdéncia de si mesmo.

(C) Alberto critica o írmâo por náo ter seguido os passos 
do ps i, exemp to ide vida ilun nada.

(D) Torná^ no momento de sua fala, vivenda a epifania, 
pois "õ vã/iro Dw/í" se revela à personagem.

(E) Tomás comprova para o irmáo que a essência da
vida e da morte só pode ser vislumbrada pela
atividade da reflexão.

38. No diá togo acma observa-se htrcduçao ida voz do
intorlocutor no discurso do fafente. Sobre esse fato ê
correio afirmar que

(A) as aspas nfroduzem a voz de Tomás relembrada 
peio irmáo no momento do dia togo, mas Aberto 
distorce a fala original.

(B) o discurso direto anunciado pelas aspas represenla 
a réplica cte Tomás à tola de Aberto.

(C) a presença do pronome pessoal "to" indica a 
ÉTipoaiçâo tda voz de Tcmás a obre a voz de Aberto.

(D.i a ideologia de Tomás sobressai quando sua voz 
interfere na faia do irmâo sob a forma de disturso 
direto.

(E) as aspas introduzem fala hipoteticamente atribuída a 
Tcmás, fala que, no entonto, veicula a Ideologia de 
Alb erto.

39. I .  sakoo im r vm objeto e iiberar vm aSado da

espiótaapartirdeie

I I .  F o n ó g ra fo

Vai deciamendo um cónico def unto 

Uma pletOia n perd/damente 

Do Pont /anata E  ftá um odor no ambienta 

A çnp laeapó, -  do aneçróruço assunto
llnnutn - oCmtaoj

A (fase I  em que Mallarmê se refere ao seu fazer poético, 
ê adequada para explicar ao aluno o procedimento 
encontrado nos versos de Camilo Pessanha, transcritos 
em I I .  Neles, o eu poético, ao ouvira piada reqislrada no 
disoo,

(A) é envolvido por sensações mórbidas estimuladas 
pelo caráter ultrapassado do e^etâculo cómico.

(Bi lembra antigo aparelho de som utilizado para
entreter platéias que buscavam salisfaçáo em 
episódios cómicos

(G) rememora uma situaçáo que o conduz a um estado 
nostálgico, ltpico do egotismo romântico.

(D) ê levado por sentimento mórbido que o faz 
oompartihar o eslad:* de espírito expeifn enfado 
pela platéia.

(E) sento simpatia pelo bom cómico, que contava piadas 
sobre mortos e relíquias psra entreter a platéia .

40. Os manuais de literatura apontam O crime do padre 
Amaro * D. Casmurra como obras que pertencem ao 
mesmo eslito*de época: ReaHanoíNaturalismo. En1 refe nto, 
ê importante mostiar ao aluno que Machado de Assis 
respondeu aos estímulos de seu tempo de maneira 
distinta daquela apresentada peto seu contemporâneo 
português Com o objetivo de esclarecer essa distinção, 
você argumentaria que, nos romances citados,
(A) Eça p:e am dúvida as teorias científicas do sécu

lo XIX, enquanto Machado as defende mediante um 
discurso centrado no raciona lismo positivbtn e 
determinista que apreendeu em leitura de escritores 
ngleses e franceses.

(B) os dois escritores concebem o homem como resul
tado do determinismo sodal, porém Eça, diferen
temente de Machado, acredita nas indituiçóes de 
seu tenpo e defende os valores que as 
fundamentam.

(C) Eça acata as leses positivista^ enquanto Machado, 
sem deixar de lado os pressupostos do 
conhedmento filosófico, dentífico, eslétioo de seu 
tempo, utiliza im discurso que questiona esses 
mesmos pressupostos.

(D) os dois escritores acreditam que é necessário 
observar e analisar a realidade para conheoè-la com 
precisáo, mas Machado, diferentemente de Eça, 
acredila que a subjetividade náo interfere na 
compreensão dcs fetos.

(E) Eça e Machado 1 ralam cte un herói coletivo, visto 
como um átomo do organismo cósmico, contudo o 
autor brasiteiio, diferentemente do português, 
submete o destino de suas personagens a forças do 
determinismo biológico.

12 MEC-LETRAS-02 -PROV/A



310

2a Parte
Q uestão 1

O  texto abaixo de uma mestra de reisado* de Alagoas, com 95 anos de idade, analfabeta, é de uma canção e descreve um 
fenômeno da natureza.

O s a rc o - ír is

O s  a rc o - ír is  b e b e  á g u a  lá  no  m a r 

Q u an d o  e le s  q u e r d e sp e ja r 

É  lá  p o r c im a  d a  s e rra  

A s  n u ve n s g e la  

F a z  su a  c ircu la çã o  

Q u an d o  e la  c a ir  no  ch ão  

A  g en te  ap an h a  e  b e P e  d e la .

Mestra Virgínia (texto adaptado)

*[ Reisado -  tipo de auto natalino surgido no final do século XIX. ]

Aponte os traços de variedade não-padrão presentes no texto, caracterize-os e diga em que medida essa senhora pode ser 
considerada como tendo algum grau de letramento*. ainda que não tenha freqüentado a escola. (20 pontos)

*[ Letramento -  contato direto ou indireto com práticas de leitura e escrita. ]

Q uestão 2

B u d is ta  e ja p o n ê s  são palavras que podem ser categorizadas como substantivos e como adjetivos, o que é comprovável em 
sintagmas como o ja p o n ê s  b u d ista  e o b u d ista  ja p o n ê s . Considerando apenas três possíveis critérios de classificação morfológica -  o 
formal (ou flexionai), o  semântico e o sintático aponte o critério mais decisivo para determinar a classe gramatical desse tipo de 
palavras, justificando porque você o escolheu e excluiu os demais. (20 pontos)

Q uestão 3

"(...) o  E lia n e s  co n ta va  n a  c la s se , p a ra  o s  co le g a s:

-  N ó is  tava  e sc re v e n o  e  o  C e io  le va n tou ; en tão  o  M a rco  tirõ  a  cad e ra  e o nego , bum Pa no  chão .

T ra n sc re v i com  a  m a io r fid e lid a d e  p o s s ív e l a  lin g u ag em  c o lo q u ia l d o  E lia n e s , exa tam en te  com o  e le  con tava  o  fa to  a o s  co le g a s . 

M o s tre i e n tã o  q ue , s e  o  E lia n e s  tiv e s se  v in do  fa ia r com ig o  o u  com  a  d ire to ra , p o d e ria  te r fa la d o  a  m esm a c o is a  d e  m an e ira  

d ife re n te . F u i p ro vo ca n do  a  c la s s e  a  fo rn e ce r e la  m esm a  a s  v a ria n te s  d a s  e x p re ssõ e s  em  um  d iá lo g o  cu lto . O  re su lta d o  fo i 

e sc rito  na  lo u sa :

-  N ó s  e stá va m o s e sc re v e n d o  e  o  M a rce lo  le van tou ; e n tã o  o  M a rco s  tiro u  a  c a d e ira  e  e le  c a iu  no  ch ã o ."

Eglê Franchi

Identifique o percurso metodológico adotado pela educadora Eglê Franchi e discuta sua pertinência para o ensino de Língua 

Portuguesa. (20 pontos)

Q uestão 4

Buscando distinguir um texto ficcional de um texto não-ficcional, o critico Anatol Rosenfeld vale-se da seguinte exemplificação: 

"... seria possível que as orações 'M á rio  e sta va  de  p ijam a. B e  b a tia  um a ca rta  na  m áqu in a  d e  e scre veT  constassem de um relato 

policial que prosseguisse a s s i m : q uando  en trou  o  la d rã o ...'.

Se o texto, porém, prosseguisse assim: 'S em  d ú v id a  a in d a  ir ia  a lcan çá -la . A fín a l, L ú c ia  d e ce rto  n ão  p o d ia  p a rtir d e p o is  de  

am anhã", saberíamos que se trata de ficção.

(Literatura e personagem)

Destaque do texto citado pelo critico dois elementos que lhe permitiram concluir "sa b e ría m o s que  s e  tra ta  de  fic ção ". Analise 

esses elementos, mostrando como, de fato, constituem marcas de um discurso ficcional. (20 pontos)
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Questão 5

A  ap rend izag em  d a  le itu ra  d e  o b ra s lite rá ria s  im p lica , a c im a  d e  tudo, a  a q u is içã o  da cap a c id ad e  d e  ap reende r, n a  s itu a çã o  

rep resen tad a, o s  q ue stio nam en to s a ce rca  do  s e r  hum ano  e d e  su a s  con tin g ên c ia s. E s s a  a q u is iç ã o  só  s e  e fe tua  m ed ian te  

com p rom isso  d o  le ito r com  o texto, a d e são  que  s e  e sta b e le ce  p e la  a tiv id a d e  c ritic a , q ue  su p e ra  o p la n o  da  fru içã o  d ile tan te .

(Adaptado de Robert Scholes)

Considerando as idéias acima apresentadas, elabore um texto em que você apresente argumentos para demonstrar que um 
estudante de Letras, pela especificidade de sua formação, se diferencia de um leitor não-especializado. (20 pontos)



312

Instrução: A  nota total será atribuída ao aluno que. em sua correta argumentaçáo. revelar dom ínio de conceitos e 

vocabulário específico, fazendo uso adequado da norma culta.

Instrução: A s questões de números 1 a 7 são obrigatórias.

Questão 1

Ainda que não fosse especialista no assunto, Mário de Andrade tratou, em diversas ocasiões, da questão da diversidade 

lingüística, mais especificamente da existência de variedades do Português Brasileiro Observe suas palavras no texto abaixo, de 

1940.

A língua, no seu sentido, digamos, abstrato, é uma propriedade de todo o corpo social que a emprega.

Mas isto é uma mera abstração, essa língua não existe. O tempo, os acidentes regionais, as profissões se 

encarregam de transformar essa língua abstrata numa quantidade de linguagens concretas diversas.

Cada grupinho, regional e profissional, se utiliza de uma delas. Deus me livre negar a existência de uma 

língua “culta". Mas esta é exclusiva apenas de um dos grupinhos do grande grupo social. (...) E  existem  

as linguagens dos sentimentos, que fazem um burguesinho ter com a mulher um linguajar amoroso muito 

especial, ou ter tal linguagem nos momentos de cólera que jamais, como vocabulário e sintaxe, ele 

empregaha na festa de aniversário da filhinha. E  finalmente existem as linguagens profissionais, a 

linguagem do carreiro, do sapateiro, do advogado.

Transcreva do texto as palavras, expressões e frases que permitem reconhecer os diferentes tipos de variedades de 

uma língua. Nomeie esses tipos e caracterize-os.

ANEXO 6 -  PROVA DE 2003

Questão 2

Considere os textos abaixo, que tratam de questões relativas aos pronomes pessoais.

Texto I

A melhor denominação para as três formas portuguesas de um dado pronome pessoal é: a) forma 

isolada; b) fornia dependente advertoal; c) forma com preposição regente. A pnmeira è uma forma tônica 

ou livre; a segunda, um clitico que pode ficar em pródise ou ênclise em relação ao vocábulo verbal; a 
terceira, uma forma tônica, mas também dependente. porque só aparece, em enunciação autónoma, 

associada a uma preposição.

Texto I I

Colocação doo pronomes átonos com formas verbais finitas

1. A posição normal dos pronomes átonos é depois do verbo (ênclise). Entretanto, motivos particulares de 

eufonia ou de ênfase podem concorrer para a deslocação do pronome.

2. É obrigatória a pródise:

a) nas orações negativas,

b) nas orações exclamativas, começadas por palavras exclamativas, bem como nas orações optativas;

c) nas orações subordinadas.

a) A s  observações sobre pronomes pessoais contidas nos textos evidenciam duas diferentes concepções de 

gramática. Identifique e caracterize cada uma delas.

b) Por que se pode afirmar que essas duas concepções de gramática não se  excluem?
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Q uestão 3

Considere este fragmento de uma crítica publicada pouco depois da estréia literária de Guimarães Rosa:

(...) Sagarana não vale apenas na medida em que nos traz um certo sabor regional, mas na medida 

em que constrói um certo sabor regional. isto è, em que transcende a região. A província do Sr.

Guimarães Rosa -  no caso Mm as -  é menos uma região do Brasil do que uma região da arte. com 

detalhes e locuções e vocabulário e geografia cosidos de maneira por vezes quase irreal, tamanha è a 

concentração com que trabalha o autor. Assim, veremos, numa conversa, os interlocutores gastarem meia 

dúzia de provérbios e outras tantas parábolas como se alguém falasse no mundo desse jeito.

Transcendendo o critério regional por meio de uma condensação do material observado (condensação 

mais forte do que qualquer outra em nossa literatura da tenra"), o Sr. Guimarães Roca como que 

iluminou, de repente, todo o caminho feito pelos seus antecessores. (...) O Sr. Guimarães Roca construiu 

um regionalismo muito mais autêntico e duradouro, porque criou uma experiência total em que o pitoresco 

e o exótico são animados pela graça de um movimento interior, em que se desferem  as relações de 

sujeito a objeto total de experiência.

(■Antonio Cândido, Sagarana. D iário  de S. Paulo, 11 de ju lho de 1946J

a) No te x to  acim a, o  c rít ico  d is tin g u e  do is  m odos de tra tam ento  lite rá r io  da m até ria reg iona l. Iden tifique  esses dois 

m odos e as pecu lia ridades apontadas pe lo  c rítico  no  reg io na lism o  de G uim arães Rosa.

b) Há quem  a firm e  que as grandes obras da lite ra tu ra  sem pre representam  um a rad ica l rup tu ra  com  toda a trad ição  

que as precedeu, des ligando-se  in te iram en te  dela. Pode-se ded uz ir do tex to  sobre  Sagarana que o c r ít ic o  refo rça 

essa a firm ação?  Ju s tif iq u e  sua resposta  e reproduza a frase em que você se fundam entou  para responder.

Questão 4

Numa passagem de V iagens na minha terra, de Almeida Garrett. o narrador anuncia ao leitor que vai descrever a estalagem a 

que chegara, e explica que não fará uma descrição "romântica''. Depois de c ita r  os traços que tal descrição romântica comportaria, 
conclui, para justificar sua recusa: ‘nada disso havia lá".

Diz ainda o narrador

Vou desapontar decerto o le itor benévolo (...). Pois que esperava ele de m im agora, de mim que ousei 

declarar-me escritor nestas eras de romantismo, século das fortes sensações, das descrições a traços 

largos e in c is iv o s , que se entalham na alma e entram com sangue no coração?

Eu não sou romanesco. Romântico. Deus me livre de o ser — ao menos. o que na algaravia* de hoje se 
entende por essa palavra.

' algaravia = linguagem confusa

Como se nota, o referido desapontamento é associado pelo narrador ao modo como é entendido o termo ‘ romântico'. A  questão 
da incerteza quanto ao significado do termo é lembrada, em outro contexto, por Alfredo Bosi: "Segundo Paul Valéry, seria necessário 
ter perdido todo espirito de rigor para querer definir o Romantismo'.

Considerados o caráter difuso da palavra e o contexto da obra de Garrett, acima referidos,

a) caracterize o tipo de rom antism o recusado pelo narrador;

b) avalie a conseqüência  de um estudioso da literatura desconsiderar as distintas tendências do Rom antism o na 
interpretação, por exem plo, de poem as de A lvares de Azevedo e de Castro  A lves.
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Atencao: As questões de números S e 6 referem-se aos textos e d foto que sequem

T e x t o  X
Fotografia  do Mattarmó

6 uma folo 
premeditada 
como im  cnnte

Pasta  

reparar no arran/o 
das roupas os caòetos 
a barba tudo 
adrede preparado 
- um gesto e a manta 
equilibrada sobre 
os ombros 
cetra - e
especialmente a mão 
com a caneta 
detida 
acima da
folha em branco tudo 
d espera da eternidade

sabe-se 
após o chque 
a oena se desfez na 
rue de Roma a vida voltou 
a fluir imperfeita 
mas
isso a foto não 
captou que a foto 
é a pose a suspensão 
do tempo

agora
meras manchas 
no papel raso

mas eis que 
teu olhar 
encontra o dele 
(MaOarmó) que 

ati 
do fundo 
da morte 

olha

< F erre ire O uB er)

6 ME C-LE TF

Texto I I

Fo tó g ra fo s  da ca te g o ria  de  um  C a rtie r-B re sco n  o u  de  um  B ra s c a i d e finem  su a  a rte  com o um  aparen te  

p a rad oxo : o de  re co rta r um  fragm en to  da re a lid a d e , fix an do -lh e  d e te rm in ado s lim ite s , m as de ta l m odo  

que  e sse  re co rte  a tue com o um a e xp lo sã o  que  ab ra  de  p a r em  p a r um a re a lid a d e  m u ito  m a is  am pla, 

com o  um a v isã o  d in â m ica  que tra n scen de  e sp in tu a lm en te  o cam po ab rang id o  p e ia  câm ara .

(J iáo  Cortázar;

Q uestão 5

a) Cite duas expressões do poema que representam a realidade estática da imagem fotografada e outras duas 
expressões que representam a v isão  dinâm ica dessa m esm a imagem.

b) A s  expressões no p a p e l ra s o  (penúltima estrofe) e do fu n d o  d a  m o rte  (última estrofe) constituem  uma antítese 
essencia l para a significação desse  poema. Dem onstre essa  afirmação.

Questão 6

Ao se valer de palavras como arran jo , p repa rado , eq u ilib rada , detida , e te rn idade . Gullar enumera atributos que também se 
aplicam à poética de Mallarmé, ao  modo pelo qual o influente poeta francês concebeu e produziu seus poemas. Já as expressões 
após o  d iq u e  a cena  se  d esfe z, a v id a  vo ltou  a flu ir im pe rfe ita  e e is  que teu  o lh a r encon tra  sugerem elementos valorizados por um 
outro tipo de poética.

a) Em  que diferem, basicamente, as duas poéticas acima referidas?

b) Para qual dessas duas poéticas tenderam os poetas m ais representativos do M odernism o de 22? Justifique.
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Questão 7

Leia a proposta de redação abaixo e o texto do aluno produzido a partir dela.

PROPOSTA; DESCRIÇÃO (retirada de um livro didático)

'Imagine e descreva com detalhes o quarto de pensão em que vive um jovem solrtáno e sonhador, 
empregado do comércio "

TEXTO  DO  ALUNO <2* série do Ensino Médio)

'Júnior, um rapaz culto, bem educado, bonito e sonhador, vivia num quarto de pensão pequeno 

demais, mas com muita criatividade o rapaz havia feito a melhor decoração possível, nas paredes 

quadros de Ayrton Senna, um guarda-roupa com os sapatos por cima.

Quando não estava trabalhando no comércio de remédios, onde diga-se de passagem dava-se 

bem. ele passava o tempo ali sentado na cama atta de lençol branquinho. em frente à TV ou ouvindo som 

do pequeno rádio, que colocou numa estante da parede. Ouvindo som e sonhando, sonhando com um 

prêmio em dinheiro que o tirana daquela vida e o faria um dono de firma e dono de sua própria caca, com 

sua família, que ele anda não tinha, pois ele não saía para lugar algum, só em seus sonhos, onde ele 

viajava por todo o mundo. começando pelo Brasil. Ficava olhando para as fotografias de revistas que 

tinha colado dentro das portas do guarda-roupa, que deixava abertas, porque assim o quarto ficava mais 

colorido Ele quena conhecer Natal, Porto Alegre, Foz do Iguaçu. Salvador, Paris, Nova Iorque, enfim todo 

o mundo. ~

As produções verbais são organizadas por meio de diferentes tipos textuais e respondem a situações de comunicação. 

Os tipos mais explorados nos materiais com fins didáticos do ensino fundamental e médio são a narração, a descrição e a 
argumentação. Considerando que esses tipos muitas vezes se mesclam numa produção textual, responda ao que se pede.

a) A proposta do professor é adequada? Justifique.

b) O aluno respondeu adequadamente à proposta do professor? Justifique.

Instrução: D entre  as questões de  núm eros 8 a  12, você deverá e sco lhe r três  para responder.

Questão B

C onside re  o fragm en to  de  um a narra tiva  de M o a cyr Scliar. aba ixo  transcrito .

Sonho em  grego

C ansado  depois de um exaustivo dia de trabalho, o varredor de rua que falava grego adormeceu e teve 

um sonho Estava de novo na mesma avenida que havia varrido só que, por um ato maligno, o Hxo que 

ele recolhera havia vottado: as sarjetas estavam cheias de papéis, de garrafas vazias, de restos de 

comida. Desanimado, ele othava aquilo sem caber o que fazer quando de repente avistou, saindo das 

sombras da noite, três vultosi Três homens vestindo túnicas gregas, o que, fora do período carnavalesco, 

não deixava de cham ara atenção. O  primeiro impulso do varredor foi sair correndo.

E stud iosos do uso de fo rm as ve rba is  têm  m ostrado certas a fin idades en tre  tem pos ve rba is  e s ituações com unicativas, o  que 
ju s tifica  não se r a lea tória  a esco lha das  fo rm as de  p re térito  perfe ito  e pre té rito  im perfe ito  do  in d ica tivo  no tex to  ac im a. Ass im , as 
fo rm as de pretérito  perfe ito  e  im perfe ito  são esco lh id as  d e  m aneira  dec is iva  qua ndo  os fa lan tes  de  língua portuguesa narram  even tos 
passados, razão  pela qua l podem os d ize r que essas fo rm as assum em  va lores e têm  funções  e spe c ificas  no  tex to  narrativo.

Com  base nesses pressupostos, pergunta-se:

Qual o valor aspectual de cada uma dessas form as e qual a sua função no que diz respeito à ordenação dos eventos na 
narrativa? A póie  sua explicação em form as utilizadas no texto.
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Questão 9

Imagine-se. como simples exercício didático, que nos romances M em órias póstum as de B rás Cubas, O A teneu. Dom  
C asm urro, M en ino  d e  engenho, São B e rna rdo  e G ra n d e  se rtã o : veredas a n a rra rã o  se desenvolvesse não na primeira pessoa. 
mas na terceira. Como os fatos de referência e as personagens seriam os mesmos, não haveria alteração sensível na significação  
global de cada um desses romances .

a) C on cord a  com  o que está afirm ado acim a? Justifique.

b) Baseie-se em um dos rom ances acim a citados para dem onstrar e sustentar sua posição .

Q u e s tã o  10

N a ob ra  d e  F ernando  Pessoa é re leva n te  o  caso d o s  he te rôn im os, q u e  não devem  se r con fund idos  com  pseudôn im os. T e m -se  o 
pseu dôn im o , por exem plo , na  es té tica  á rcade , q u e  precon izava , pa ra  o poeta, a a do ção  de  um nom e fa lso, a rtís tico . N o  caso  de 
P essoa , a que stão  é de ou tra  natureza. U m a a firm a ção  d o  poe ta  pode a ju d a r a c o m p re e n d e r a nece ss idade  que  o  levou à c riação  dos 
he te rôn im os: ‘A  lite ra tura , com o  toda arte , é  um a con fissã o  d e  q u e  a v ida  não  basta ."

Valendo-se da caracterização de dois dos heterônim os. explique a relação que se pode estabelecer entre a frase citada 
e o fenôm eno da heteronímia pessoana.

Questão 11

Um a professora de L íngua Portuguesa da 8a. série  decid iu le va r seus a lunos ao teatro, atendendo à proposta cu rricu la r da 
esco la , que  exigia p rop ic ia r-lhes a cada  bim estre um a expe riênc ia  extrac lasse. P lane jou a ativ idade e a desenvo lveu do  seguinte 
modo: procurou sabe r qual a fam iliandade  que  cada  um tinha  com  o teatro: d iscutiu , com  a partic ipação de todos, com o se estru turava 
o  gênero  dram ático , exp lic itando suas d ife ren tes  m odalidades; orien tou os  a lunos a p rocurar nos m eios d e  com unicação (jornais, 
revistas, internet...) anúncios, s inopses e resenhas das peças em  cartaz, a fim  de  esco lherem  aque la  a que dese javam  assistir. Tendo 
fina lm ente  chegado a um consenso, foram  ao teatro. Na aula que  se segu iu, a professora abriu espaço para  que  todos com entassem  
liv rem en te  o espetáculo.

A  professora soube tirar proveito da atividade exigida pela escola: mediante o desenvolvim ento de conteúdos  
específicos, criou a oportunidade de uma experiência estética e de aquisição de conhecim entos. Justifique essa afirmação.

Q u e s tã o  12

N um a aula de P ortuguês, os a lunos leram  um a crôn ica  de  Fernando Sabino , "V a le  por do is ” , e  d iscutiram  o tem a, que 
é a d ificu ldade  da  personagem  para tom a r decisões, m esm o nas s ituações m ais s im ples do  dia-a-d ia.

N a aula segu inte, a pro fessora  apresen tou esta proposta de  redação:

"A s pessoas não são apenas boas ou m ás. A s  vezes são ego ístas, em  ou tros m om entos, am áveis; 
podem  ser indecisas ou  extrem am ente  au toritá rias, tím ida s  ou ex tro ve rtid as ... Há aque les que gostam  
m uito  de  si. ou tros q u e  se depreciam ; há os que acham  que a sua v ida  va le  a pena. outros, porém , que 
sua vida não daria nada, nem uma nota de pé de página...' (Luís F. Veríssim o).
Dê asas a sua im aginação e  escreva um texto  (em 1a. pessoa), fa lando  de si. do  seu je ito  de  se r e do que 
acha da sua vida.
A gora  é a  su a vez!

 S e ja  cria tivo! Não se esqueça do  titu lo !"______________________________________________________________________________

E specia lis tas do ensino de língua consta tam  que. em geral, na escola, a produção escrita  resulta  mecanicamente  da lertura e da 
d iscussão das idé ias contidas no tex to  u tilizado . Esse proced im ento , considerado inadequado, pressupõe ex is tir na capacidade de 
produz ir textos "um  saber que  a esco la  deve encorajar, m as que nasce e  se desenvo lve  fundam enta lm ente  de m aneira espontânea, 
sem  que  se possa ensiná-lo  s is tem aticam ente" (adaptado de  D o lz  e Schneuwty).

E possível reconhecer na proposta da professora a inadequação apontada pelos críticos? Justifique sua resposta.



S17

ANEXO 7 -  PROVA DE 2OO5



S1S



S19



320



321



322

COMPONENTE ESPECIFICO

Instruções: Leia o texto abaixo e responda às questões de 
números 8 e 9.

Poema do beco

Que importa a paisagem, a Glória, a bafa, a linha do 

horizonte?

-  O que eu vejo é o beco.

(Manuel Bandeira, Antologia Poética)

8. No último verso, o poeta

I.  desdobra a oração em duas partes, valendo-se de 
uma construção relativa.

I I .  privilegia, com base na relação tópico/comentário, a 
visão do beco, considerados os elementos 
fornecidos pelo co-texto.

I I I .  utiliza uma construção em que não há correspon
dência entre estrutura sintática e efeito semântico.

Está correto o que se afirma APENAS em

(A) I .
(B) I I I .
(C) I  e I I .
(D) I  e I I I .
(E) I I  e I I I .

9. No primeiro verso, a seqüência de sintagmas nominais a
Glória, a baía, a linha do horizonte exemplifica o uso de
que recurso lingüístico?

(A) Arranjo por contigüídade, que, ao excluir o sintagma 
nominal antecedente a paisagem, resulta em 
construção sintática pouco adequada aos padrões 
cultos da língua, sugerindo o desconforto do eu lírico 
em relação ao espaço que ocupa.

(B) Coordenação que, incluindo um vocativo e dois 
complementos verbais, se refere ao sintagma 
antecedente a paisagem  e cria uma gradação do 
mais especificado para o menos especificado.

(C) Justaposição, em que a combinação de um nome 
próprio com nomes comuns rompe com os padrões 
normativos, segundo os quais só se coordenam 
partes da oração que tenham funções equivalentes.

(D) Seqüência resumitiva, em que a oração predicativa 
começa por uma designação individual e segue com 
definições descritivas até produzir a relação de 
antonímia entre o primeiro e o último elementos da 
seqüência.

(E) Enumeração, que, incidindo sobre o sintagma 
nominal antecedente a paisagem, apresenta, em 
cada um dos seus elementos e no seu conjunto, 
uma particularização do sentido, o que permite 
classificá-la como um aposto.

Instruções: Com base no texto abaixo, responda às questões 
de números 10 a 12.

O trecho é parte da transcrição de uma entrevista oral, 
concedida por uma senhora de 84 anos, moradora de Barra 
Longa (MG). Pertence ao corpus de uma pesquisa realizada na 
cidade, envolvendo pessoas idosas com pouca ou nenhuma 
escolaridade e que não habitaram outros lugares. A entrevis
tada fala sobre a existência da figura folclórica do lobisomem.

é... eu veju contá qui u... a mulher tava isfreganu ropa.... 
i quanu ea istendeu ropa nu secadô veiu um leitãozim... i  pegô a 
fuçá a ropa dela... ea foi... cua mão chuja di sabão ea deu um 
tapa assim  nu... nu... nu... nu fucim du leitão... u leitão sumiu.... 
quanu ea veiu i  chegô dentru di casa... ea tinha dexadu u mininu 
nu berçu... quanu ea chegô u mininu tava choranu... e li tava cua 
marca di sabão

[Obs. Nessa transcrição, as reticências indicam pausas] 
(Adaptado de E. T. R Amaral. “A transcrição das fitas: 
abordagem  pre lim inar")

10. O procedimento de inserção, comum na construção do 
texto falado, vem exemplificado, nesse trecho, por ... ea 
[ela] tinha dexadu u mininu nu berçu... . Do ponto de vista 
da produção desse texto, a inserção caracteriza

I .  um movimento típico de autoria, realizado por meio 
do retorno ao próprio discurso para dar ao ouvinte 
informações que direcionam a interpretação da 
seqüência narrativa, de modo semelhante ao que 
ocorre com os índices que solucionam ou anteci
pam fatos pendentes nas narrativas escritas.

I I .  um acréscimo que, assinalado por uma quebra de 
fronteiras prosódicas, fornece informação indispen
sável para a explicitação da relação entre as 
personagens "leitão” e “menino" e se constitui em 
uma marca de autoria.

I I I .  um truncamento que, não aceitável em textos escri
tos, impede que essa produção oral seja associada 
à noção de autoria.

Está correto o que se afirma APENAS em
(A) I .
(B) I I .
(C) I I I .
(D) I  e I I .
(E) I I  e I I I .

11. O conhecimento de categorias e processos fonológicos 
pode ser útil para o professor conduzir a alfabetização 
porque alguns desses processos se refletem na escrita. 
Sempre que o estudante toma como referencial a sua 
variedade de fala, formas como contá e fuçá podem surgir 
tanto nas fases iniciais como em momentos mais 
avançados da alfabetização. Qual a categoria fonológica 
afetada no fenômeno que essas formas exemplificam?
(A) A sílaba e, no seu interior, o fonema de travamento, 

cuja queda resulta no padrão silábico CV.
(B) O vocábulo fonológico e, no seu interior, as fricativas 

em posição de travamento.
(C) O fonema, mais precisamente, os que ocupam o cen

tro de sílaba átona, resultando no padrão silábico CV.
(D) O fonema, mais precisamente, as semivogais de di

tongos decrescentes, cuja redução resulta no padrão 
silábico V.

(E) A sílaba e, no seu interior, o fonema que ocupa o 
centro da sílaba tônica, cujo enfraquecimento resulta 
no padrão silábico V.
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12, Quanto aos aspectos fônicos e seu estatuto sociolingüís
tico, é correto afirmar que o falar da senhora entrevistada
(A) exemplifica processos -  como a supressão de 

segmentos em tava, contá e pegô -  que são 
freqüentes em localidades rurais isoladas, mas raros 
nas variedades lingüísticas contemporâneas de 
outras localidades do Brasil.

(B) registra alterações presentes em distintas varie
dades do Português do Brasil -  como a 
harmonização vocálica em mininu -  e uma alteração 
específica -  a assimilação de ponto de articulação 
em chuja, Ireqüentemeníe estigmatizada na língua.

(C) apresenta processos característicos das variedades 
urbanas cultas -  como o apagamento de segmentos 
em feitãozim e ea.

(D) concentra traços de arcaísmo lingüístico condicio
nados pela idade avançada da senhora -  como a 
nasalização da vogal tônica sucedida por consoante 
nasal {quanu, isfreganu).

(E) é inovadora quanto à redução do ditongo /ow/ -  
chegô, pegô, ropa pois esse processo emerge na 
língua a partir da segunda metade da década de 
1980.

Instrução: Texto para as questões de números 13 a 16.

Leia o depoimento de um artista pertencente à Orga
nização não governamental Doutores da Alegria, Nessa ONG, 
que defende a aproximação entre arte e ciência, palhaços simu
lam ser médicos para crianças e adolescentes hospitalizados,

1 Não é tão simples assim me despir do dr. Lambada. São quase
2 dez a nos nos Doutores da Alegria, duas vezes por semana no
3 hospital, fora as aulas paralelas, este ano de canto e
4 malabares, e as rodas de estudo na sede. O personagem fica
5 introjetado, às vezes desembesto a falar em casa, minha
6 mulher diz chega, mas é assim que é. Não basta comprar uma
7 roupa (...) e distribuir bala no ônibus. Não adianta estar vestido
8 se não se está preenchido. Muitas vezes somos a única
9 referência de palhaço para uma criança, ou o respiro emocionaI

10 para uma mãe ou um pai, e aquilo precisa ser bem feito.
11 DR. ZAPATTA LAMBADA acredita em doentes saudáveis,
12 duendes mentais no triângulo das ber-mudas, roucas e
13 afônicas e na inocência do Romário.

(M. Manir, “Entre brancos e augustos. De hospital em hospital,
eles quebram o protocolo atrás de uma nova performance diante
da dor”)

13, Considere as seguintes afirmações acerca de aspectos
discursivos do texto.
I .  Itens lexicais como introjetado, roupa, vestido 

preenchido, (linhas 5 a 8) sugerem oposição 
semântica entre ‘essência1 e ‘aparência’.

I I .  Os modos de projeção da categoria de pessoa 
ajudam a distinguir o enunciador e o Dr. Lambada.

I I I .  O local em que se apresenta o perfil do Dr. Zapatta 
Lambada (linhas 11 a 13) gera estranhamento, já 
que, normalmente, se reserva tal espaço para 
identificar com precisão o autor do depoimento.

IV . A alteração na forma e no conteúdo de expressões 
cristalizadas {détournemenf) è empregada com 
finalidade lúdica no trecho em que o Dr. Zapatta 
Lambada è apresentado.

Destas afirmações são corretas:
(A) I  e I I ,  apenas.
(B) I  e I I I ,  apenas.
(C) I I  e I I I ,  apenas.
(D) I I I  e IV, apenas.
(E) I ,  I I ,  I I I  e IV.

14. Considerando que a época de recolha de um depoimento
e a de sua publicação em jornal podem não coincidir,
conclui-se que a expressão este ano (linha 3) é
(A) dêitica PORQUE o tempo a que faz referência só 

pode ser localizado em relação à instância da 
enunciação,

(B) dêitica PORQUE a localização temporal a que faz 
referência aponta para um momento preciso.

(C) dêitica PORQUE aponta para uma outra referência 
temporal já feita no texto, a saber, duas vezes por 
semana.

(D) anafórica PORQUE o tempo a que faz referência só 
pode ser localizado em relação à instância da 
enunciação,

(E) anafórica PORQUE retoma uma outra referência 
temporal já feita no texto, a saber, duas vezes por 
semana.

15. O discurso citado é o discurso no discurso, a enunciação
na enunciação, mas é, ao mesmo tempo, um discurso
sobre o discurso, uma enunciação sobre a enunciação.

(M. Bakhtin, Marxismo e filosofia da linguagem)

Consideradas as afirmações acima, é correto apontar,
como marca do discurso de outrem no depoimento do Dr.
Lambada, o uso de

(A) pronome demonstrativo -  como em e aquilo precisa 
ser bem feito por meio do qual um outro contrapõe 
sua visão depreciativa do trabalho da ONG à visão 
defendida pelo enunciador.

(B) argumentos de autoridade -  como os fornecidos pa
ra compor o perfil do Dr. Zapatta Lambada que 
conferem maior veracidade às impressões pessoais 
do artista.

(C) discurso direto -  como em minha mulher diz chega 
em que a citação de um outro enunciado expõe uma 
divergência para dar veracidade ao depoimento do 
enunciador.

(D) tormas de inclusão -  como em Muitas vezes 
somos... - ,  que instauram a cumplicidade entre 
enunciador e enunciatário por meio da inclusão 
deste último no enunciado.

(E) índices de ironia -  como em Acredita em doentes 
saudáveis, que deve ser lido como Duvida da 
existência de doentes saudáveis pois o 
enunciador critica crenças ultrapassadas dos 
Doutores da Alegria.

16. Considerada a negação seguida da expressão correlativa
tão... assim  em

AIão é tão simples assim  me despir do dr. Lambada,

é correto afirmar que, no texto, esse enunciado contradiz a
suposição de que
(A) é difícil se desfazer das roupas que compõem a 

personagem.
(B) a vida de médico é mais difícil do que a vida de 

palhaço.
(C) a vida de palhaço é tão difícil quanto a de outros 

trabalhadores.
(D) é fácil se desfazer da personagem.
(E) a vida familiar de um médico é tão difícil como a de 

um artista.
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Instruções: Leia o texto para responder às questões de 
números 17 e 18.

Na produção das primeiras palavras e frases (incorpo
radas como um bloco do discurso do interlocutor básico), (...) a 
criança incorpora, junto com a seqüência fônica, o contexto 
específico que deu origem àquele enunciado, como se vê no 
exemplo a seguir; selecionado da fala de uma criança de 1 ano 
e 7 meses:

'Tatente" ("tá quente") para denotar ca fé .

Assim , as formas maduras aparecem, num primeiro 
momento, em contexto de especulai idade imediata de algum 

item da fala adulta. Num momento posterior, ou a forma 
desaparece para reaparecer adaptada ao sistema fonológico da 
criança muito tempo depois, ou sua forma "menos madura", 
variável, percorrerá vários meses de mudança até se tomar 
estável. A forma "desviante" indica reorganizações que a 
criança empreende na sua trajetória lingüística.

(Adaptado d© E. M. Scarpa, "Aquisição dl© linguagem”)

17. É correto alirmar que o texto

(A) descreve o desencadeamento natural de diferentes 
fenômenos, nos quais a interferência da criança e 
dos interlocutores é mínima, já que o afloramento 
das habilidades lingüísticas depende da faculdade 
inata da linguagem,

(B) confere ao sujeito um papel passivo diante da 
própria linguagem, na medida em ele permanece, 
nas diferentes fases de sua aprendizagem, atrelado 
aos modelos oferecidos por seus interlocutores 
básicos.

(C) concebe o processo de aquisição da linguagem 
como mecanismo não linear, já que as fases 
previstas admitem variantes decorrentes da atuação 
da criança como reorganizadora de formas 
anteriormente copiadas.

(D) equipara a linguagem infantil à adulta, pois, embora 
menores, as mesmas dificuldades articulator ias do 
falante maduro são vivenciadas pela criança que 
inicia sua trajetória lingüística.

(E) condiciona o desenvolvimento da linguagem ao 
provimento de informações corretas por parte dos 
adultos, porque os usos paternos, de tão 
reproduzidos pelo aprendiz, fixam-se como padrão.

18. Considerando o exemplo oferecido no texto, afirma-se
corretamente que a criança

(A) reconhece tá e quente como unidades morfológicas 
distintas.

(B) produz uma reorganização lingüística (como 
latente") que exemplifica uma divergência com as 
categorias da linguagem adulta,

(C) emprega um item lexical que, embora distinto do 
previsto, não apresenta divergência com as catego
rias que a ele correspondem na linguagem adulta.

(D) interpreta uma estrutura verbal como nominal, ba
seando-se unicamente na vogal temática,

(E) empreende uma reorganização da linguagem adulta 
que se deve à exposição a certas palavras desco
ladas de seu contexto de uso.

Instruções: Para responder ás questões de números 19 e 20, 
considere o fragmento do romance Os Ma ias, de 
Eça de Queirós.

Pobre Alencar! O naturalismo: (...) essas rudes análises, 
apoderando-se da Igreja, da Realeza, da Burocracia, da 
Finança, de todas as coisas santas, dissecando-as brutalmente 
e mostrando-lhes a lesão, (...) apanhando em flagrante (...) a 
palpitação mesma da vida; tudo isso (.,.), caindo assim  de 
chofre e escangalhando a catedral romântica, sob a qual tantos 
anos ele tivera altar e celebrara missa, tinha desnorteado o 
pobre Alencar (...). O naturalismo, com as suas aluviões de 
obscenidade, ameaçava corromper o pudor social? Pois bem. 
Ele, Alencar; seria o paladino da Moral (...); então o romancista 
de E lv ira  que, em novela e drama, fizera a propaganda do 
amor ilegítimo, representando os deveres conjugais como 
montanhas de tédio, dando a todos os mandos formas 
gordurosas e bestiais, e a todos os amantes a beleza, o 
esplendor e o gênio dos antigos Apoios; então Tomás Alencar, 
que (...) passava ele próprio uma existência medonha de 
adulténos, lubricidade, orgias (...) -  de ora em diante austero, 
incorruptível, (...) passou a vigiar atentamente o jornal, o livro, o 
teatro.

10. No trecho acima, quem relata é o narrador em terceira 
pessoa que se aproveita, dentre outros recursos, do 
discurso indireto livre. Considerado o contexto cultural em 
que a obra foi produzida, é correto afirmar que, nesse 
relato, o uso da ironia
(A) permitiu que o narrador, aderindo aos sentimentos 

de Tomás Alencar, criticasse a estética realis
ta/naturalista, traduzindo a visão de Eça de Queirós.

(B) produziu uma inversão: o narrador, caracterizando o 
Realismo/Naturalismo sob a perspectiva de Tomás 
Alencar, deixa transparecer as convicções do 
realista Eça de Queirós sobre o Romantismo.

(C) criou um discurso de natureza metalingüística: o tema 
é a arte de Tomás Alencar, que, embora romântico, 
procura compor segundo o estilo das obras de Zola.

(D) propiciou que fossem citadas, pela voz da perso
nagem, as razões do juízo desfavorável de Eça de 
Queirós acerca das propostas da geração das 
Conferências do Cassino Lisbonense.

(E) criou referências (tédio no casamento, maridos como 
figuras bestiais, amantes apolíneos) que aproximam 
Tomás Alencar do autor de Madame Bovary, o que 
justifica sua aversão ao Realismo/Naturalismo.

20. O crítico José Guilherme Merquior, ao analisar a questão 
da literatura na Modernidade, afirma:
... a partir de Flaubert e Baudelaire, instala-se nas letras o 
senso da "vacuidade do ideal"; emerge a tradição moderna 
como literatura crítica.

O ideal esvaziado de conteúdo, assinalado pelo crítico, no 
texto de Eça de Queirós,
(A) constitui a busca do “paladino da moral”.
(B) é considerado causa da ação de “celebrar missa 

durante tantos anos”.
(C) pode ser associado a “escangalhada catedral ro

mântica”.
(D) está tomado como sinônimo de "palpitação mesma 

da vida".
(E) é tido como conseqüência da “propaganda do amor 

ilegítimo".
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21. O texto abaixo, de Antonio Cândido, exemplifica o trabalho 
do crítico.

Em Gonçalves D ias, sentimos que o espírito pesa as 

palavras, em Castro A lves, que as palavras arrastam o 

espírito na sua força Incontida. Situado não apenas 

cronologicamente entre ambos, Á lvares de Azevedo é um 

misto dos dois processos. Na melhor parte de sua obra, as 

palavras se  ordenam com medida, indicando que a 

emoção logrou realizar-se pelo encontro da expressão 

justa. Infelizmente, porém, (...) se na sua obra 

propriamente liiic a  existe não raro uma serena contenção, 

a que lhe deu fama e definiu a sua maneira própria se 

caracteriza pela tendência à digressão e à prodigalidade 

verbal, que o tomaram, com o passar do tempo, o poeta 

desacreditado de nossos dias.

(Formacao da literatura brasileira: momentos decisivos)

Considere as afirmações que seguem.

I .  A crítica implica uma valoração, resultante das 
relações que o crítico estabelece entre os ele
mentos constitutivos da obra analisada e a série 
literária.

I I .  Em cada situação específica, a crítica incide na 
análise independente de um dos três aspectos do 
fenômeno literário: ou o produtor, ou a obra, ou o 
público.

I I I .  É tarefa do crítico prescrever leituras que, ao 
suprirem certas necessidades do ser humano, 
atendam às expectativas do público.

Confirma-se no texto de Antonio Cândido o que se declara 
corretamente sobre a crítica APENAS em

(A) I .

(B) I I .

(C) I I I .

(D) I  e I I .

(E) I I  e I I I .

Instruções: Considere o texto abaixo para responder i 
questões de números 22 e 23.

É célebre a escultura de Laocoonte, em que estão repr 
sentados pai e filhos envolvidos por serpentes. Nela está temi 
tizada a dor de um pai que vê os filhos serem devorados. O ci 
tico alemão Lessing sentiu-se intrigado pela seguinte quesfã 
como entender que a personagem principal do grupo represei 
tado mal abra a boca, apesar de sofrer de modo tão intensc 
Para explicar a composição moderada da dor, assinala:

É  que as le is da escultura impõem a figuração da dor t 

modo totalmente diverso do da poesia. A escultura e a pintu 

não podem representar senão um único momento de uma açã 

é preciso então escolher o momento m ais fecundo; ora, só  

fecundo aquilo que deixa campo livre à imaginação; não 

preciso, pois, escolher o momento do paroxismo [o momen 
mais intenso], mas o que o precede ou segue.

22. O que se pode deduzir corretamente do texto acerca c
representação artística?

(A) Na arte, o modo como se retratam certas emoçõe 
depende do conhecimento da sua natureza pe 
artista, pois o seu ideal é reproduzir o mune 
natural.

(B) Numa obra de arte, a expressão não é determínac 
pela natureza do objeto representado, mas es 
relacionada aos princípios que regem a modalidac 
artística adotada,

(C) Em algumas formas de expressão artística, a repr 
sentação corresponde necessariamente à dimini 
ção da intensidade das emoções experimentadas,

(D) Na composição artística, a escolha de traços de u 
objeto que podem ser mais produtivos para a criaçê 
depende mais da perícia do artista em lidar com ek 
do que da linguagem da arte em que ele se e 
pressa.

(E) Em qualquer expressão artística, é mais ímportan 
a capacidade que o artista tem de apontar, no & 
humano representado, a grandeza e a serenidac 
da alma, do que retratar o vigor de um sofrimento.

23. Quanto à arte literária, é correta a seguinte inferência:

(A) a literatura distingue-se da escultura porque, nel 
em todos os gêneros literários (lírico, épico 
dramático), predomina a expressão de temp< 
simultâneos.

(B) uma obra de arte bem realizada (um romance ou u 
conto, por exemplo) renuncia ao clímax da situaçf 
narrada, em busca do ideal de preservar o imaç 
nário do leitor.

(C) o processo de criação artística, em qualquer gênei 
literário que se considere, representa as paixõc 
segundo modelos historicamente prestigiados.

(D) a brevidade do poema lírico o aproxima da pintura 
da escultura, pois o eu poético só tem tempo para 
desenrolar de uma única ação.

(E) os discursos literários, graças à natureza da lingu. 
gem verbal, podem retomar uma mesma ação e 
distintos momentos, diferentemente do que ocori 
na escultura ou na pintura.
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Instruções: Considere os textos abaixo para responder às 
questões de números 24 e 25,

24. Em meados do século passado, o pintor brasileiro Cândi
do Portinari fez uma série de desenhos para ilustrar uma 
edição nacional do Dom Quixote, de Cervantes. Poste
riormente, o poeta Carlos Drummond de Andrade compôs 
uma série de poemas, referidos a cada um desses de
senhos de Portinari.
Atente para este desenho de Portinari e os versos de 
Drummond que o interpretam.

A n te fin a l n o tu rn o

Dorme, Alonso Quejana,
Pelejaste mais do que a peleja 
(e perdeste).
Amaste mais que amor se deixa amar.
O ímpeto 
o relento 
a desmesura
fábulas que davam rumo ao sem-rumo 
de tua vida levada a tapa 
e a coice d 'armas, 
de que valeu o tudo desse nada ?
Vilões discutem e brigam de braço 
enquanto dormes.
Neutras estátuas de alimárias velam 
a areia escura de teu sono 
despido de todo encantamento.
Dorme, Alonso, andante 
petrificado
ca valeiro-desengano.

Analisando-se as relações entre o desenho, o poema e a 
obra Dom Quixote de Cervantes, é correto afirmar:
(A) na situação representada, em que o herói repousa, o 

desenho e o poema realçam o cansaço do triunfal 
cavaleiro andante.

(B) no desenho e no poema, o plano da realidade bruta 
do cotidiano contrasta com o do sacrifício final do 
cavaleiro idealista de Cervantes.

(C) na situação representada, pela qual se inicia a 
narrativa de Cervantes, o pintor e o poeta prevêem 
as violências que Dom Quixote deverá enfrentar.

(D) no desenho e no poema, encontram-se interpre
tações diferentes da cena final de Dom Quixote: no 
primeiro lamenta-se a derrota, e no segundo se 
enaltece a vitória do cavaleiro.

(E) no desenho e no poema, reforça-se o sentido final 
da obra de Cervantes, que é o de resgatar os 
valores da nobreza medieval.

25. Os versos do poema Antefinal noturno, transcrito na 
questão anterior, têm fortes pontos de contato com estes 
versos de um outro poema de Carlos Drummond de 
Andrade, “Consolo na praia":

A injustiça não se resolve.

À sombra do mundo errado 

murmuraste um protesto tímido.

Mas virão outros.

Tudo somado, devias 

precipitar-te de vez nas águas.

Estás nu na areia, no vento...

Dorme, meu filho.

(A roea do povo)

Entre os poemas, há em comum a expressão dos 
sentimentos

(A) da impotência do indivíduo e do malogro do ideal.

(B) da amargura amorosa e da vingança reparadora,

(C) do ideal religioso e da perseverança inútil.

(D) da hipocrisia social e da culpa pessoal.

(E) da indignação inútil e do consolo na fé.

26. Como lhes disse, fui guia de cego, vendedor de doce e 

trabalhador alugado. Estou convencido de que nenhum 

desses ofícios me daria os recursos intelectuais neces

sários para engendrar esta narrativa. Magra, de acordo, 

mas em momentos de otimismo suponho que há nela 

pedaços melhores que a literatura de Gondim. Sou, pois, 

superior a Mestre Caetano e a outros semelhantes. Consi

derando,, porém, que os enfeites do meu espírito se 

reduzem a farrapos de conhecimento apanhados sem 

escolha e mal cosidos, devo confessar que a superio

ridade que me envaidece é bem mesquinha.

No trecho acima, de Sao Bernardo, de Gracilíano Ramos, 
o narrador reflete sobre questões que dizem respeito dire
tamente à sua competência para desenvolver uma nar
rativa autobiográfica. Essa competência é explicitamente 
posta em dúvida em outras passagens do romance, como, 
por exemplo, em:

(A) As pessoas que me lerem terão, pois, a bondade de 
traduzir isto em linguagem literária, se quiserem.

(B) Começo declarando que me chamo Paulo Honõrio, 
peso oitenta e nove quilos e completei cinqüenta 
anos pelo São Pedro.

(C) João Nogueira quetia o romance em língua de 
Camões, com períodos formados de trás para 
diante. Calculem.

(D) E  eu vou ficar aqui, às escuras, até não sei que 
horas, até que, morto de fadiga, encoste a cabeça 
na mesa e descanse uns minutos.

(E) Reproduzo o que julgo interessante. Suprim i diver
sas passagens, modifiquei outras.
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27. A designação de Realismo, dada a esse movimento, é inadequada, pois o realismo ocorre em todos os tempos como um dos 
pólos da criação literária, sendo a tendência para reproduzir nas obras os traços observados no mundo real (...). Sob vários 
aspectos, o romance romântico foi cheio de realismo, pois a ficção moderna se constituiu justamente na medida em que visou, 
cada vez mais, a comunicarão leitor o sentimento da realidade, por meio da observação exata do mundo e dos seres.

(Antonio Cândido e José Aderaldb Castelio. Presença da literatura brasileira)

Aceitando-se o que diz o trecho acima, é correto afirmar que são fortes os pontos de contato entre o romance romântico 
brasileiro ocupado com a vida urbana e burguesa e o romance Ecaú e Jacó. de Machado de Assis?
(A) Sim, pois em ambos os casos a motivação essencial é a da consolidação do sentimento nacionalista.
(B) Não, já que o anti-romantismo de Machado de Assis desviou-o do drama urbano e burguês.
(C) Não, já que Machado de Assis, em sua fase madura, circunscreveu sua ficção à análise psicológica.
(D) Sim, pois em ambos os casos o quadro histórico e social tem peso decisivo para a criação romanesca.
(E) Sim, pois em ambos os casos o estímulo inicial é a expressão otimista do processo de formação de uma sociedade.

28. A ten te  para os tex tos  I  e I I ,  abaixo:
I

O universo (que outros chamam a Biblioteca) compõe-se de um número indefinido, e talvez infinito, de galerias hexagonais, com 
vastos poços de ventilação no centro, cercados por balaustradas baixíssimas. (...) A Biblioteca existe ab aeterno. Dessa 
verdade, cujo corolário imediato é a eternidade futura do mundo, nenhuma mente razoável pode duvidar. (...) Em alguma estante 
de algum hexágono (raciocinaram os homens) deve existir um livro que seja a cifra e o compêndio perfeito de todos o s  demais: 
algum bibliotecário o consultou e é análogo a um deus.

(Jorge Luís Borges, "A biblioteca de Babel", Ficções)

I I

Sertão velho de idades. Porque -  serra pede serra -  e dessas, altas, é que o senhor vê bem: como é que o sertão vem e volta. 
Não adianta de dar as costas. Elo beira aqui, e vai beirar outros lugares, tão distantes. Rumor dele se escura. Seitão sendo do 
sol e os pássaros: urubu, gavião -  que sempre voam, à s  imensidões, por sobre... Travessia perigosa, mas é a da vida. Sertão 
que se alteia e se abaixa. Mas que as curvas dos campos estendem sempre para mais longe. AU envelhece vento. E  os brabos 
bichos, do fundo dele...

(João Guimarães Rosa, Grande eertao: veredas)

Encontram -se, nesses textos, dois espaços ficcionais bastante representa tivos, respectivam ente, das obras de Borges e de 
G uim arães Rosa. A pesar das  fo rtes d ife renças entre  esses espaços, e les apresentam  um a caracterís tica  essencia l em  com um . 
Q ual é ela?

(A) O sentido de um a to ta lização: a b ib lio teca e o sertão são apresen tados com o universos de m áxim a abrangência.
(B) O sentido de um anacron ism o: a  b ib lio teca e o sertão expressam  va lores u ltrapassados.
(C) O sentimento de superioridade do homem em relação à natureza.
(D) O sentim ento  de auto-sufic iênc ia  do indivíduo, confian te  na razão,
(E) O sentido de uma insuficiência: o espaço explorado não estimula o pensamento metafísico.

29. Associe a gravura abaixo ao texto I ,  de Borges, transcrito na questão anterior.

http://www. mcescher.com/Gallerv/back-bmp/LW389.jpg 

O espaço descrito no texto e o espaço representado na gravura têm em comum
(A) a rejeição do irreal e o engajamento político.
(B) a emotividade e a negação da simetria.
(C) o efeito de claro-escuro e o sentimento da natureza.
(D) a vida idealizada e o sentimento do provisório.
(E) a fantasia intelectual e a composição geométrica.
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Atenção: Para responder às questões de números 30 a 32, escolha a área de sua formação.

L IC E N C IA T U R A  EM L ÍN G U A  PO RTUG UES A

30. Em qual das alternativas abaixo um argumento favorável ao registro documental do planejamento escolar está localizando 
especificamente a prática do professor de língua portuguesa?

(A) A definição de pontos de partida e de chegada da ação educativa pode significar perda de tempo. Há um divórcio entre 
aquilo que aparece escrito no planejamento e o que realmente acontece em sala de aula.

(B) Cada professor, ao assumir sua classe, deve se apoiar na reflexão coletiva para organizar seu planejamento. A escola 
necessita de documentos que permitam exercer algum controle sobre o que acontece em sala de aula,

(O) O planejamento orienta-se pelo diagnóstico do que os alunos já sabem. No registro, o professor explicita os usos da
linguagem que, associados às práticas sociais, serão tratados segundo seqüência didática que mais favoreça a 
aprendizagem.

(D) O planejamento flexível será modificado ao ser posto em prática. Mediante a função de reificação da escrita, o professor 
tem a possibilidade de distanciar-se criticamente do próprio plano e refletir sobre ele e sua prática.

(E) O registro do planejamento facilita a comunicação entre os educadores da escola e desses com a comunidade envolvida 
direta ou Indiretamente no processo.

3 1 . Leia o seguinte relato.

-  Silêncio, 2* B! É  aula de leitura e escrita.
Os alunos quietos nas carteiras defrontam-se com os livros. Acataram  de ouvir a ordem para ler e, quando for o tempo indicado 
pela professora, hão de escrever; reproduzindo o que foi lido. (...) Todos devem ficar quietos, ler com atenção e escrever 
corretamente, sem perturbar a professora que precisa corrigir o "dever“ do dia anterior.

(Mary Julia Martins Dietzsch e Maria Alie© Setúbal S. e Silva, Itinerantes e itinerários na busca da palavra”) 

No relato, o processo de aprendizagem de leitura se caracteriza
(A) pela prática de decodificação da língua escrita, sustentada pela legitimidade atribuída ao texto, tomado como base para a 

reprodução.
(B) pela compreensão da escrita, articulada com a possibilidade de transferência de hipóíeses para construir um sentido para 

o texto.
(C) pelo reconhecimento dos gêneros textuais, regulado por um sistema de expectativas que ancoram o discurso nas esferas 

da atividade humana.
(D) pela possibilidade de livre fruição do texto, associada ao interesse da comunidade de leitores.
(E) pela abertura do sentido do texto no momento da recepção, considerado o contexto de leitura.

32. Leia a seguinte proposta de Paulo Freire (A importância do ato de ler) sobre a função do prolessor.

A questão da coerência entre a opção proclamada e a prática é uma das exigências que educadores críticos se fazem a s i 

mesmos. É  que sabem muito bem que não é o discurso que ajuíza a prática, mas a prática que ajuíza o discurso. Nem sempre, 

infelizmente, muitos de nós, educadoras e educadores que proclamamos uma opção democrática, temos uma prática em 

coerência com nosso discurso avançado. Daí que o nosso discurso, incoerente com a prática, vire puro palavreado.

Considere  os trechos transcritos  aba ixo, adaptados de Pérez G óm ez ("A função e a fo rm ação do  pro fessor/a  no ensino para a
com preensão: d iferentes perspectivas").

I .  Perspectiva encic lopédica : de acordo  com  a  concepção de ensino com o transm issão de conteúdos da cultura e da 
aprend izagem  com o acum ulação de conhecim entos; propõe a form ação do  pro fessor com o especia lis ta  num  ou vários 
ram os do conhecim ento , quanto m ais conhecim ento  e le possua m elhor poderá  desenvo lver sua função de transm issão.

I I .  Perspectiva técnica : a qua lidade do  ensino é ev idenciada na qua lidade dos produtos e na  eficácia e econom ia de sua 
realização; fo rm a-se o pro fessor com o um técn ico  que dom ina as aplicações do conhecim ento  científico produzido por 
outros e transform ado em  regras de atuação.

I I I .  Perspectiva de reconstrução social: o pro fessor reflete criticam ente  sobre a prática co tid iana para  com preender tan to  as 
caracterís ticas dos processos de ensino-aprendizagem  quanto  as  do contexto em que o ensino ocorre; a fo rm ação do 
pro fessor pressupõe o ensino com o um a prá tica  soc ia l saturada de opções de cará ter ético cu jos va lores se traduzem  
coerentem ente em proced im entos que facilitem  o  desenvo lv im ento  em ancipador dos que participam  do  processo.

Contem pla  a  prática pedagógica recom endada por Paulo Freire -  o que evita ria  a crítica fe ita  pe lo  pedagogo -  AP EN AS o que
se afirm a em

(A) I .
(B) I I I .
(C) I  e I I .
(D) I  e I I I .
(E) I I  e I I I .

ENADE-Letras-05
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Atenção: Responda à questão de número 8 somente se sua área de formação for Licenciatura em Língua 
Portuguesa.

Questào S

Leia o seguinte relato de um professor de Língua Portuguesa sobre o ensino-aprendizagem de leitura em urra classe de 5a série,

Num primeiro momento, os alunos liam silenciosamente o conto. Antes que iniciassem  a feitura, líam os a biografia do 

respectivo autor e discutíam os suas declarações, o que d e sp e rta ra  bastante interesse. Os dados biográficos estavam contidos em 

íexfos de entrevista com os autores. Tentávamos vincular esses dados biográficos à vida dos aprendizes, sugerindo a possibilidade de 

que qualquer um pudesse vir a se tomar escritor. Esses eram os únicos conáec/mentos prévios relacionados à leitura dos contos. 

Embora o ambiente na sala de aula tivesse tendência a certa descontração, criasse uma possibilidade de trabalho associada ao 

direito de ir e vir, as nossas aulas de leitura transcorriam em absoluto silêncio. Conforme tínhamos combinado, era o silêncio 

necessário à hora da nossa “biblioteca".

Após a leitura silenciosa, fazíamos uma pergunta a todos: "Quem gostou deste conto?" Nesse momento, podíamos observar a 

reação causada pela leitura.

(Harry Vieira ücpes, A le itura e a escrita ficc iona l n a !? série)

Qual foi o contrato didático estabelecido entre professor e aprendizes e qual metodologia de leitura foi adotada?

(Valor: 10,0 pontos)
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ANEXO 8 -  PROVA DE 2008

ENADEI
EXAME N ACIO N AL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

PROVA DE

LETRAS
Novembro 2008

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1 - Você está  recebendo  o segu in te  m ate ria l:

a) este caderno  com  as q u e s tõ e s  de m ú lt ip la  e s c o lh a  e d is c u rs iv a s ,  da s  p a rte s  d e fo rm a ç ã o  g e ra l e 
c o m p o n e n te  e s p e c íf ic o  da  á rea . e as questões re la tiva s  à sua percepção  sobre a p rova , assim  
d is tribu íd a s :

Partes
N úm eros das  

qu estões
P e so  de 

c a d a  parte

Form ação  Geral / M últipla E sco lh a 1 a 8 50%

Form ação  Geral / D iscu rs iv as 9 e 10 40%

C om pon ente  E sp e c ífico  1 M últipla E sco lh a 11 a 37 35%

C om pon ente  E sp e c ífico  1 D iscu rs iv as 30 a 40 15%

P e rce p çã o  so b re  a prova 1 a 9 —

b) um Caderno de Respostas em cuja capa existe, na parte inferior, um cartão destinado às respostas das 
questões de múltipla escolha e de percepção sobre a prova. As respostas às questões discursivas deverão 
ser escrilas a caneta esferográfica de tinta preta, nos espaços especificados no Caderno de Respostas.

2 - Verifique se este material está completo e se o seu nome no Caderno de Respostas está correto. Caso contrário,
notifique imediatamente a um dos responsáveis pela sala Após a conferência de seu nome no Caderno de 
Respostas, quando autorizado, você deverá assiná-lo no espaço próprio, utilizando caneta esferográfica de 
tinta preta.

3 - Observe, no Caderno de Respostas, as instruções sobre a marcação das respostas ás questões de múltipla
escolha (apenas uma resposta por questão).

4 - Tenha muito cuidado com o Caderno de Respostas, para não o dobrar, amassar ou manchar Esse caderno
somente poderá ser substituído caso esteja danificado ou em caso de erro de distribuição.

5 -E s ta  provaé individual. São vedados o uso de calculadora qualquer comunicação e(ou) troca de material entre 
os presentes e consultas a material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie.

6 - Quando term inar, entregue a um dos responsáveis pela sala seu Caderno de Respostas. Cabe esclarecer
que você só poderá sa ir levando este Caderno de Q uestões após decorridos noventa m inutos do início do 
Exame.

7 - Você terá quatro horas para responder às questões de múltipla escolha, discursivas e de percepção sobre a
prova.

In s titu to  N aciona l d c  E s tu d o s  o M in is té r io
P e squ isas  E d uca c ion a is  A n ís io  EdueaeSo

T e ixe ira  INEP .................

SINAES
Sistema W icicn.il d * Aualiaçãs da Educaçic Superior
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3 U E S T Ã O  2
Quando o homem não trata bem a natureza, a 

natureza não trata bem o homem.

Essa afirmativa reitera a necessária interação das 
diferentes espécies, representadas na imagem a seguir.

D isponíve l e m  h ttp .//cu ros idad es .sp ace b lo g .co m .br.
A cesso em 10 out. 2008.

Depreende-se dessa imagem a

3 atuação do homem na clonagem de animais 
pré-históricos.

3 exclusão do homem na ameaça efetiva à sobrevivência 
do planeta.

3 ingerência do homem na reprodução de espécies em 
cativeiro.

3 mutação das espécies pela ação predatória do homem. 
3 responsabilidade do homem na manutenção da 

biodiversidade.

aUESTÃO 3
\  exposição aos raios ultravioleta tipo B (UVB) causa 
queimaduras na pele, que podem ocasionar lesões graves 
ao longo do tempo. Por essa razão, recomenda-se a 
jtilização de filtros solares, que deixam passar apenas 
:erta fração desses raios, indicada pelo Fator de Proteção 
Solar (FPS). Por exemplo, um protetor com FPS igual a 10 
le ixa  passar apenas 1/10 (ou seja, retém 90%) dos raios 
JVB. Um protetor que retenha 95% dos raios UVB possui 
jm  FPS igual a

3 95.
3 90.
3 50.
3 20.
3 5.

.ETRAS

----------------------------------- E M A B E j

Q U E S T Ã O  4

CIDADÃS DE SEGUNDA CLASSE?

As melhores leis a favor das mulheres de cada 
pais-membro da União Européia estão sendo reunidas por 
especialistas. O objetivo é compor uma legislação 
continental capaz de contemplar temas que vão da 
contracepção à eqüidade salarial, da prostituição à 
aposentadoria. Contudo, uma legislação que assegure a 
inclusão social das cidadãs deve contemplar outros temas, 
além dos citados.

São dois os temas mais específicos para essa legislação:

O aborto e violência doméstica.
(D cotas raciais e assédio moral.
©  educação moral e trabalho.
©  estupro e imigração clandestina.
0  liberdade de expressão e divórcio.

Q U E S T Ã O  5

A foto a seguir, da americana Margaret Bourke-White 
(1904-71), apresenta desempregados na fila de alimentos 
durante a Grande Depressão, que se iniciou em 1929.

STR IC KLAN D , C a rd . BO SW ELL, John. A r te  C o m e n ta d a : da 
pré -h is tória ao  pòs-m oderno. Rio de Janeiro: Edlouro [s.d.j.

Além da preocupação com a perfeita composição, a 
artista, nessa foto, revela

O a capacidade de organização do operariado 
O a esperança de um futuro melhor para negros.
©  a possibilidade de ascensão social universal.
©  as contradições da sociedade capitalista 
0 o consumismo de determinadas classes sociais.
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m doi

v

d  o® pfofa-fcsorai 
se  a c h i ín  bem 

preparados pare 
dar l u l u

d o s  pa is  consideram  
receber das  escota«  um 
bom  se rv iço  em  troca 

do q w  pagam

Q U ES TÃ O  1 0 -  D ISC U R SIVA
A lu n o s  dão nota 7,1 para en s in o  m édio

Apesar das várias avaliações que mostram que o ensino médio está 
muito aquém do desejado, os alunos, ao analisarem a formação que 
receberam, tem oulro diagnóstico No questionário socioeconômico que 
responderam no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) do ano 
passado, eles deram para seus colégios nota média 7,1. Essa boa 
avaliação varia pouco conforme o desempenho do aluno. Entre os que 

i foram mal no exame, a média é de 7,2; entre aqueles que foram bem, 
ela fica em 7,1

GOIS, A ntónio. Folha de S.Pau lo, 11 jun . 20 08  [Fragmento).

Entre  os p io res  tam bém  em m atem ática  e le itu ra

_____________ ________ O Brasil teve o quarto pior desempenha, entre 57 países e territórios, no
íBvistav^a,2oaoo.anos.p iM  maior teste mundial de matemática, o Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos (Pisa) de 2006. Os estudantes brasileiros de 
escolas públicas e particulares ficaram na 54.a posição, à frente apenas de Tunísia, Qatar e Quirguistão Na prova de 
leitura, que mede a compreensão de textos, o país foi o oitavo pior, entre 56 nações.
Os resultados completos do Pisa 2006, que avalia jovens de 115 anos, foram anunciados ontem pela Organização para 
a Cooperação e o Desenvolvimento (OCDE), entidade que reúne países adeptos da economia de mercado, a maioria 
do mundo desenvolvido

W EB ER, Demétrtó. Jornal O G lobo, £ d e i.  2007, p. 14 (Fragmento).

E n s in o  fu n d a m e n ta l a tinge  m eta de 2009
O aumento das médias dos alunos, especialmente em matemática, e a diminuição da reprovação fizeram com que, de 
2005 para 2007, o país melhorasse os indicadores de qualidade da educação. O avanço foi mais visível no ensino 
fundamental. No ensino médio, praticamente não houve melhoria. Numa escala dezero a dez, o ensino fundamental em 
seus anos iniciais (da primeira â quarta série) teve nota 4,2 em 2007. Em 2005, a nota fora 3,8 Nos anos finais (quinta 
a oitava), a alta foi de 3,5 para 3,8 No ensino médio, de 3,4 para 3,5. Embora tenha comemorado o aumento da nota, 
ela ainda foi considerada ‘ pior do que regular" pelo ministro da Educação, Fernando Haddad

GOIS, António; PINHO, Ange la. Folha de S .Paulo , 12 jum. 20O8{Fragm ento).

A partir da leitura dosfragmentos motivadores reproduzidos, redija um texto dissertativo (fundamentado em pelo menos 
dois argumentos), sobre o seguinte tema;

A contradição entre os resultados de avaliações o fic ia is  e a opinião emitida pelos 
professores, pais e a lunos sobre a educação brasileira.

No desenvolvimento do tema proposto, utilize os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação 
Observações

Seu texto deve ser de cunho dissertarivo-argumentativo (não 
deve, portanto, ser escrito em forma de poema, de narração 
etc.).
Seu ponto de vista deve estar apoiado em pelo menos dois 
argumentos.

O texto deve ter entre 8 e 10 linhas 
O texto deve ser redigido na modalidade padrão da 
língua portuguesa
Seu texto não deve conter fragmentos dos textos 
motivadores,

(valor: 10,0 pontos)

Ra s c u n h o  -  Q u e s t ã o  10
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COMPONENTE ESPECÍFICO
Texto para as questões 11 e 12

i Shirley Paes Leme tem no desenho a alma de
sua obra Os galhos retorcidos e enegrecidos pela 
fumaça são seus traços a lápis, que ela articula ora em 

< feixes escultóricos, ora em instalações. Produz também 
delicados desenhos com a sinuosidade d a fumaça Para 
fazer a peça em homenagem á companhia de dança 

i goiana Quasar, Shirley conta terse inspirado na grande 
concentração de energia no espaço necessária para 
que um espetáculo de dança se realize "A idéia da 

to coreografia só consegue ser concretizada com 
movimento porque todos ficam antenados para um 
trabalho conjunto", diz. A obra de Shirley tem linhas- 

i3 galhos que se movem em tempos diferentes,
impulsionadas por motores ocultos.

T erritó r io  Expandi t io  Catálogo da Exposição em  homenagem 
aos indicados ao Prémio Estadão, 1999. p. 12-3 {com adaptações).

QUESTÃO 11
A partir da interpretação do texto acima, assinale a opção 
correta a respeito dos processos de aquisição de língua 
materna.

O A interpretação dos códigos visuais ocorre por
especulação, ao passo que a aquisição das regras
gramaticais que permitem o domínio do código
lingüístico se dá pela sistematização que se ensina à 
criança.

© Os erros e desvios da norma na aquisição da língua 
materna retardam o domínio completo do código; mas, 
para o domínio dos códigos visuais, os erros 
constituem o processo de amadurecimento da leitora 

© A apreensão de significados na língua materna se dà, 
já  nas primeiras palavras, pela relação não-ambigua 
entre significado e significante, ao passo que a 
indeterminação semântica é inerente aos textos 
visuais.

© Tanto o domínio da língua materna quanto o de 
códigos visuais decorrem da inserção do sujeito da 
linguagem em mundos simbólicos, em uma interação 
em que a fala do outro imprime significados à própria 
fala.

© O domínio da língua materna distingue-se do domínb 
da leitura de textos visuais, entre outrosfatores, porque 
a aprendizagemdesignos visuais sedãespacialmente 
e a interpretação dos signos lingüísticos se dà 
linearm ente.

LETRAS

Q UESTÃO 12
Qual é a opção incorreta a respeito das relações 
semânticas do texto verbal?

© Mudando-se o foco da ênfase, que està na 
autora,"Shirley Paes Leme" (f.1), para a ênfase na 
obra, "desenho" (P.1), a alteração da primeira oração 
do texto ficaria adequada da seguinte forma: Està no 
desenho a alma da obra de Shirley Paes Leme 

© Na linha 5, a preposição "com" tem a função 
semântica introduzir uma característica para 
"delicados desenhos".

©  Depreende-se do emprego do conector "ora (...) ora" 
em "ora em feixes escultóricos, ora em instalações" 
(P.3-4), que "feixes escultóricos" se transformam em 
“ instalações" e "instalações" se transformam em 
"feixes escultóricos"

© A noção de reflexividade, ou seja, a de que agente e 
paciente de um verbo reportam-se ao mesmo 
referente, está presente tonto em "Shirley conta ter se 
inspirado" (f.7) como em "linhas-galhos que se 
movem" (t.12-13).

©  O desenvolvimento do texto permite depreender o 
significado da palavra "linhas-galhos" (t.12-13) a partir 
dos significados de galho e de linha

Q UESTÃO 13
Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para 

entender como alguém lê, é necessário saber como são 
seus olhos e qual ê sua visão de mundo.

Leonardo Boff. A  águia o a ga linh a : uma m etá fora 
da con d içã o  hum ana. Petrápolis, RJ: Vozes, 1997, p. 9.

Considerando o fragmento de texto acima apresentado, 
analise o seguinte enunciado.

Na leitura, fazemos mais do que decodificar as palavras 

porque

a imagem impressa envolve atribuição de sentidos a partir 
do ponto de vista de quem lê

Assinale a opção correta a respeito desse enunciado

© As duas asserções são proposições verdadeiras, e a 
segunda é uma justificativa correta da primeira.

©  As duas asserções são proposições verdadeiras, e a 
segunda não è justificativa correta da primeira.

©  A primeira asserção ê uma proposição verdadeira, e a 
segunda ê uma proposição falsa.

©  A primeira asserção è uma proposição falsa, e a 
segunda ê uma proposição verdadeira 

0  Tanto a primeira asserção quanto a segunda são 
proposições falsas.



338

Texto para as questões de 14 a 16

C a n ç ã o

t Nunca eu tivera querido 
Dizer palavra tão louca: 
bateu-me o vento na boca,

, e depois no teu ouvido.

Levou somente a palavra,
• Deixou ficar o sentido.

O sentido estã guardado 
b no rosto com que te miro, 

neste perdido suspiro 
que te segue alucinado, 

n no meu sorriso suspenso 
como um beijo malogrado

o Nunca ninguém viu ninguém 
que o amor pusesse tão triste 
Essa tristeza não viste 

« e eu sei que ela se vê bem 
Só se aquele mesmo vento 
fechou teus olhos, também.

Cecília Meireles. Poesias com p le tas 
R io de Janeiro: M ovaAguilar. 1993, p. 118.

Q UESTÃO  14
Com base no poema acima, assinale a opção correta no 
que diz respeito à especificidade da linguagem literária

O Embora o texto seja um poema, sua linguagem não 
revela transfiguração artística nem opacidade 

© Da linguagem denotaíva do texto depreende-se que o 
poema ê uma declaração de amor à pessoa amada 

© A palavra, de acordo com o poema, não revela toda a 
força do sentimento que habita o eu lírico.

© Sem os versos de sete sílabas e as rimas, a 
literariedade estaria ausente do poema.

0  Versos como “neste perdido suspiro que te segue 
alucinado’ revelam a dimensão literal das palavras no 
contexto do poema

Q UESTÃO  15
De acordo com abordagens da análise do discurso, a 
significação não se restringe apenas ao código lingüístico 
Que versos evidenciam essa noção?

O “Nunca eu tivera querido
Dizer palavra tão louca" (ir.1-2)

0  “bateu-me o vento na boca, 
e depois no teu ouvido" (v.3-4)

© “Levou somente a palavra, 
deixou ficar o sentido" (v.5-6)

© “Nunca ninguém viu ninguém
que o amor pusesse tão triste" (v.13-14)

0  “Só se aquele mesmo vento
fechou teus olhos, também" (v.17-18)

LETRAS

---------------------------------------------------- I

Q UESTÃO  16

Em qual das opções a seguir as duas palavras do texto 

estão sujeitas à redução do ditongo, fenômeno freqüente 
no português falado no Brasil?

0 “eu" e "bateu-me"

© "guardado" e "viu"

Q “louca" e "beijo"

© "depois" e "sei"

0 “ninguém" e ‘bem’

Q UESTÃO  17

‘Ao Iermos, se estamos descobrindo  a expressão de 

outrem, estamos também nos revelando, seja para nós 
mesmos, seja abertamente. Daí porque a troca de idéias 

nos acrescenta, permite dimensionarmo-nos melhor, 

esclarecendo-nos para nós mesmos, tendo nossos 
interlocutores. Tanto sabia disso Sócrates como o sabe o 

arüsla de rua: "conversandotambèm conheço o que è que 

eu digo".
R acepção o in te raçã o  na le itu ra , i/r. Pensar a le itu ra : 
com p le *ida de  E liana Y unes(O rg). R io da Janeiro: PLIC- 
Rio; São Paulo: Loyola, 2002, p. 105 (com  adaptações).

A parir das reflexões do texto apresentado, assinale a 

opção correta a respeito da interação texto leitor

O A aproximação, no texto, entre o que sabia Sócrates 
e o que sabe o artista de rua, è incoerente porque os 

respectivos horizontes de expectativa são diferentes 

©  A perspectiva apontada no texto favorece a vivência 

da leitura como autoconhecimento, em detrimento da 

leitura como identificação da expressão do outro.

©  A leitura como descobrimento pressupõe uma postura 
pedagógica que reforça a tradição de leitura como 

confirmação da fala de uma autoridade 

© A interação texto-leitor deve ser evitada, por fugir ao 

controle do autor e favorecer uma espécie de "vale- 

tudo interpretetivo".

0  Para a leitura como descobrimento ser efetiva, é 

necessária a troca de idéias sobre a leitura, ter com o 
outro para nos conhecermos.
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Q U ES TÃ O  18
Em casa, os amigos do jantar não se metiam a 

dissuadi-lo Também não confirmavam nada, por vergonha 
unsdosoutros; sorriame desconversavam. (...JRubiãovia- 
os fardados; ordenava um reconhecimento, um ataque, e 
não era necessário que eles saissem a obedecer; o cérebro 
do anfitrião cumpria tu do. Quando Rubião deixava ocampo 
de batalha para tomar â mesa, esta era outra. Jã sem 
praiana, quase sem porcelanas nem cristais, ainda assim 
aparecia aos olhos de Rubião regiamente esplêndida. 
Pobres galinhas magras eram graduadas em faisões, 
assados de mà morte traziam o sabor das mais finas 
iguarias d a Terra (...) Toda a mais casa, gasta, pelo tempo 
e pela incúria, tapetes desbotados, mobílias truncadas e 
descompostas, cortinas enxovalhadas, nada tinha o seu 
atual aspecto, mas outro, luslroso e magnífico.

M achado de A sèiê Q u ine as Borba. Sâo Paulo: 
W . M. Jackson Editores, 1955, p. 317-9 (fragmento).

A uns, a ironia no tratamento da cor local e de tudo 
que seja imediato pareceu uma desconsideração Faltaria 
a Machado o amor de nossas coisas. Outros saudaram 
nele o nosso primeiro escritor com preocupações 
universais Uma conlra, outra a favor, as duas convicções 
registram a posição diminuída que acompanha a notação 
local no romance de Machado, e concluem daí para a 
pouca importância dela. Uma terceira corrente vê Machado 
sob o signo da dialética do local e do universal 
Em Quincas Borba, o leitor a todo o momento encontra, 
lado a lado e bem distintos, o local e o universal 
A Machado não interessava a sua síntese, mas a sua 
disparidade, a qual lhe parecia característica

R oberto Sehwari. Q ue ho ras s ã o ?  Sáo Paulo: Companhia 
d as Le tras, 1987, p. 167-70.{com  adaptações).

De acordo com o texto de Roberto Schwarz, acerca da 
recepção critica da obra de Machado de Assis, assinale a 
opção que interpreta corretamente o trecho de Quincas 
Borba, referente ao delírio do protagonista Rubião

O O aspecto ‘ lustroso e magnífico" que Rubião dava às 
"cortinas enxovalhadas" acentua a disparidade critica 
da obra machadiana, que, pela tensão entre local e 
universal, descortina a vida nacional 

© A divisão da crítica quanto à recepção da obra de 
Machado de Assis è um falso problema, pois, como 
se vê em Quincas Borba, o pitoresco e o exotismo 
românticos continuam presentes no texto machadiano. 

© Rubião, incapaz de enxergar a realidade como ela de 
fato era, confirma, com seu delírio, a tendência critica 
que vê, na obra de Machado de Assis, uma alitude de 
desconsideração para com a realidade racional 

Q A identificação de Rubião com o imperador francês 
corresponde â da obra de Machado de Assis com os 
modelos literários universais, o que reafirma a 
recepção crítica que saudava a universalidade da obra 
do escritor.

@ A ironia machadiana presente na obra Quincas Borba, 
evidenciada na imagem de as "galinhas magras" se 
transformarem em “faisões", confirma as opiniões 
críticas que concebem a obra de Machado como 
negação do aspecto nacional e valorização do 
universal.

Q U ES TÃ O  19
Para a interpretação do conjunto 
de informações do folheto de 
divulgação ao lado, que utiliza 
tecnologias diversificadas ao 
explorar texto visual e verbal, è 
necessário considerar que

O o uso de dois códigos ilustra 
uma representação fiel de 
mundo que constitu i o 
significado dos signos verbais 
e visuais

© o interlocutor que não domine 
o código lingüístico não recebe 
informações suficientes para 
compreender as informações 
visuais

© a comunicação plena nesse 
gênero textual depende da 
e s tru tu ra ç ã o  p ré v ia  de *  divuieaçâo do

... .  ,  7.® F s s l iv a l  In tw f ia c io n a !
signiticaaos nao-ambiguos ©m de B onecos de Brasília de 2008. 

diferentes códigos 
©  o uso adequado de signos verbais e visuais permite 

que se elimine um dos códigos porque as informações 
são fornecidas pelo outro.

0 a coerência do texto se constrói na integração das 
informações constituídas em linguagem verbal e em 
linguagem visual

A respeito do processo de elaboração que resultou no 
folheto apresentado na questão anterior, julgue os itens 
que se seguem.

I A combinação entre o tema, o estilo das ilustrações e 
a escolha do traçado das letras revela crianças, ou 
público de baixa escolaridade, como o destinatário 
pretendido para esse texto

II Apesar das poucas marcas de coesão, esse texto 
respeita as características do gênero textual que 
representa e atinge o objetivo pretendido: convidar 
para o festival

III Coerentemente com o texto visual, que representa 
bonecos característicos da arte popular, a linguagem 
do texto verbal reproduz a linguagem popular, no uso 
determos como 'entradafranca".

Está certo o que se afirma apenas em

O I.
© II.

© I e II.
0  I e III
0 II e III

Q U ES TÃ O  20
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Q UESTÃO  21

Antes de compreender o que significam as inovações tecnológicas, temos de refletir sobre o que são velhas e 
novas tecnologias O atributo do velho ou do novo não està no produto, no artefato em si mesmo, ou na cronologia das 
invenções, mas depende da significação do humano, do uso que fazemos dele

Juliane Corrêa. N ovas te cn o lo g ia s  d a  in fo rm a ção  e da com u n icaçã o ; novas estra té g ias  de  ens ino /ap rendizagem . In : C arla Viana 
Coscarelli{O rg.). N ovas te cn o lo g ia s , n o vo s  te x to s , novas fo rm as  de pensar. Belo Horizonte: Autêntica, 2003, p. 44  (com adaptações).

Relacionando as idéias do fragmento de texto acima à formação e à ação do professor em sala de aula, conclui-se que

O a chegada das inovações tecnológicas à escola torna obsoletos os saberes acumulados pelo professor.
© as inovações tecnológicas no campo do ensino-aprendizagem não garantem inovações pedagógicas.
© a inclusão digital è assegurada quando as escolas são equipadas com computadores e acesso à Internet.
© os novos modos de ler e escrever no computador devem ser transpostos para a modalidade escrita da língua no 

espaço escolar
© o acervo impresso das bibliotecas escolares deve ser substituído por acervos digitais, de maior circulação e

funcion alidade 

Texto para as questões 22 e 23

Em relação aos estigmas lingüísticos, vários 
estudiosos contemporâneos julgam que a forma como 
olhamos o “erro" traz implicações para o ensino de língua. 
Aesse respeito leia a seguintepassagem, adaptada dafala 
de uma alfabetizadora de adultos, da zona rural, publicada 
no texto Lé com Lè, Cré com Cré, da obra O Professor 
Escreve sua História, de Maria Cristina de Campos 

“Apresentei-lhes a família do ti Ta, te, ti, to, tu.
De posse desses fragmentos, pedi-lhes que 

formassem palavras, combinando-os de forma a encontrar 
nomes de pessoas ou objetos com significação conhecida. 
Lã vieram Totó, Tito, tatu e, claro, em meioà grande alegria 
de pela primeira vez escrever algo, uma das mulheres me 
exibiu triunfante a palavra teto. Emocionei-mee aplaudi sua 
conquista e convidei-a a ler para todos

Sem nenhum constrangimento, vitoriosa, anunciou 
em alto e bom som; "teto é aquela doença ruim que dã 
quando a gente tem um machucado e não cuida direito '.

Q UESTÃO  22
Considerando o contexto do ensino de língua descrito no 
texto acima, analise o seguinte enunciado

O uso de “ feto" em lugar de tétano não deve ser 
considerado desconhecimento da língua

porque

esse uso revela a gramática interna da aluna

Assinale a opção correta a respeito desse enunciado

© As duas asserções são proposições verdadeiras, e a 
segunda é uma justificativa correta da primeira 

0  As duas asserções são proposições verdadeiras, mas 
a segunda não é justificativa correta a primeira 

© A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a 
segunda é uma proposição falsa 

© A primeira asserção é uma proposição falsa, e a 
segunda é uma proposição verdadeira.

0  Tanto a primeira asserção como a segunda são 
proposições falsas.

LETRAS

Q UESTÃO  23
O fenômeno sociolingüístico constituído pela passagem 
da proparoxítona “tétano" para a paroxítona "teto", na 
variedade apresentada, é observado também no emprego 
de

© “figo" em lugar de fígado, e "arvre" em vez de árvore 
© “paia" em lugar de palha, e “fio" em lugar de filho  
© "mortandela" em lugar de mortadela, e “cunzinha" em 

vez de cozinha 
© "bandeija" em lugar de bandeja, e "naiscer" em lugar 

de nascer
0  “vendê" em lugar de vender, e “cantã" em vez de 

cantar

Q UESTÃO  24
Se todo ser humano, ao praticar alguma ação, 

pensa sobre ela, que dizer dos professores que, 
comprometidos com o sucesso de todos os alunos e 
alunas, procuram soluções e assumem uma postura 
investigativa? Praticar o ensino-pesquisa-que-pracura 
significa superar tanto o ensino feito sem pesquisa quanto 
uma pesquisa feita sem ensino.

Maria Teresa Esteban e Edwiges Zaceur (Orgs.j. P ro fesso ra -pesqu isado ra : 
uma p rá tica  em  c on s truçã o . R io de Janeiro: DPSA, 2002 (com adaptações).

Esse fragmento expressa uma reorientação na relação 
pesquisa-ensino que

© torna mais econômico o trabalho docente ao separar 
teoria e prática, pensar e fazer 

© prioriza, na atividade docente, o saber teórico
decorrente da pesquisa sobre o saber prático 

0  postula que, na formação do professor, as disciplinas- 
do-saber devem preceder as disciplinas-do-fazer 

0  permite tomar a prática como fonte de informação 
para a construção do conhecimento, e este como 
sistematizador da prática.

0  sustenta a dicotomia eníre o fazer e o pensar, a qual
legitima a divisão do trabalho e os processos de
hierarquização do saber
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QUESTÃO 25

e  R  [  e

Ao reconhecer o conjunto de sinais acima como várias 
realizações de uma mesma letra, um usuário da língua 
revela estratégias psicolingüísticas capazes de

O mostrar seu conhecimento lingüístico Inato a respeito 
da escrita alfabética 

© interpretar um sinal lingüístico como componente de 
sinais mais complexos 

© identificar diferenças da oralidade que não são 
registradas no sistema alfabético da escrita 

© reconhecera identidade de um sinal lingüístico, apesar 
dos diferentes formatos das letras.

9  sistematizar combinações de diferentes sinais que 
formam signos lingüísticos

QUESTÃO 26
Não, não è fácil escrever É duro como quebrar 

rochas Mas voam faíscas e lascas como aços espalhados.
Ah que medo de começar e ainda nem sequer sei o 

nome da moça. Sem falar que a história me desespera por 
ser simples demais Oque me proponhocontarparecefâdl 
e â mão de todos Mas a sua elaboração ê muito difícil. 
Pois tenho que tornar nítido o que está quase apagado e 
que mal vejo Com mãos de dedos duros enlameados 
apalpar o invisível na própria lama

Clarice Lispectar. A  hora da estra la Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, p. 25.

No trecho do romance A hora da Estrela, de Clarice 
Lispector, apresenta-se uma concepção do fazer literário, 
segundo a qual a literatura ê

O umaformaderesolveros problemassociaisabordados 
peto escritor ao escrever suas histórias.

© umaformade, petolrabalhodoescritortomarsensivel 
o que não está claramente disponível na realidade 

© um dom do escritor, que, de forma espontânea e fácil, 
alcança o indizível e o mistério graças a sua 
genialidad e.

© o resultado do trabalho árduo do escritor, que 
transforma histórias complexas em textos simples e 
interessantes.

0  um modo mágico de expressão, por meio doqual se de 
abandona a realidade histórica em favor da pu ra beleza 
estética graças á sensibilidade do escritor

LETRAS
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QUESTÃO 27
A literariedade, conceito que remete á especificidade da 
linguagem literária, vem sendo discutida por teóricos e 
críticos, tal como se verifica nos textos a seguir

Texto 1

A literariedade, como toda definição de literatura, 
compromete-se, na realidade, com uma preferência 
extraliterária Uma avaliação (um valor, uma norma) está 
inevitavelmente incluída em toda definição de literatura 
e, conseqüentemente, em todo estudo literário. Os 
formalistas russos preferiam, evidentemente, os textos aos 
quais melhorse adequava sua noçãodeliterariedade, pois 
essa noção resultava de um raciocínio indutivo: eles 
estavam ligados à vanguarda da poesia futurista. Uma 
definição de literatura è sempre uma preferência (um 
preconceito) erigida em universal

Antoine Campagnon. O de m ôn io  da teoria: lite ra tura  e 
senso com um . Trad. C leonee P. Barras e Consuelo 
F. Santiago. Belo Horizonte: UFMG, 2008, p. 44.

Texto 2

Literariedade. termo do formalismo russo 
(1915-1930), que significa observar em uma obra literária 
o que ela tem de especificamente literário: estruturas 
narrativas, rítmicas, estilísticas, sonoras etc. Foi atentetiva 
de especificar o ser da literatura, propondo um
procedimento próprio diante do material literário 
Os formalistas trabalharam, portanto, um novo conceito 
de história literária, e foram, digamos assim, a base para 
o comportamento estruturalista surgido na França.

Sam ira Chalub. A  mota linguagem  4 *  e i

Sáo Pau k>: Á tica, 1998, p. 84 (com adaptações).

A partir da interpretação dos textos acima, assinale a 
opção comete

O Para os dois autores, a literariedade revela o ser da
literatura, algo que a diferencia da linguagem 
cotidiana

© Os dois autores afirmam que o conceito de
literariedade é histórico, marcado pelo momento em 
que foi formulado 

0  Compangnon questiona a concepção dos formalistas
russos de que há especificidade universal na 
linguagem literária.

© Chalub, em seu texto, discute o conceito de
literariedade, seu alcance e seus possíveis limites.

0  Infere-se dos dois fragmentos que literariedade é um
conceito que está acima de escolhas subjetivas, 
culturais ou sociais.



342

í N A O i

QUESTÃO 28
A  flo r  da pa ixão

Os índios a chamavam 
de mara kuya alimento da cuia 
Contém passiflorina, um 
calmante; pectina, um protetor 
do coração, inim igo do 
diabetes Rica em vitaminas A,
B e C; cálcio, fósforo, ferro A 
fruta é gostosa de 1udo quanto 
ê jeito. E  que beleza de Hor!

Myltcn Seve liana. A lm anaque de Cultu ra 
Popular, ano 10,set./20C8, n.®113{com  adaptações).

Na construção da textualidade, assinale a função do 
conectivo " É ,  que inicia a última frase do texto.

0  Introduzir a justificativa para o nome da flor.
© Exercer função semelhante â de uma preposição,
© Substituir sinal de pontuação na estrutura sintática.
© Acrescentar o substantivo “jeito" ao subslantivo 

"beleza".
© Adicionar argumentos a favor de uma mesma 

conclusão.

QUESTÃO 29
Autopsicografia

O poeta è um fingidor.
Finge tão completamente 
Que chega a fingir que ê dor 
A dor que deveras sente,

E os que lêem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele 1eve,
Mas só a que eles não têm.

E assim nas calhas de roda 
Gira, a entreter a razão 
Esse comboio de corda 
Que se chama coração.

F erna nd o P e ssoa . A u to p s  ic o g ra f la  In  
Obra com p le ta  Porto: Lello &  Irmãos, 1975, p. 255.

De acordo com o poema, ê específico do processo de 
criação literária o fato de o poeta

1 escrever não o que pensa, mas aquilo que deveras 
sente

II ser capaz de captar e expressar os sentimentos dos 
leitores

III transformarum elementoex1raliterário comoador, em 
objeto estético.

Estã certo o que se afirma apenas em

© I
© II.
©  III.
©  I e II.
©  I e III.

LETRAS

Texto para as questões 30 e 31

Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, 

abrindo, não os olhos, mas uma infinidade de portas e 
janelas alinhadas. (...) Sentia-se naquela fermentação 

sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que 

mergulham opè na lama preta e nutriente da vida, o prazer 

animal de existir, a triunfante sensação de respirar sobre 

a terra. Da porta da venda que dava para o cortiço iam e 

vinham como formigas, fazendo compras

Aluísio Azevedo. O  co rtiço . São PaJo: Á tica  1989, p. 2B-9.

Aliás, o cortiço andava no ar, excitado pela festa, 

alvoroçado pelo jantar, que eles apressavam para se 

dirigirem a Montsou Grupos de crianças corriam, homens 

em mangas de camisa arraslavam chinelos com o gingar 

dos dias de repouso As janelas e as portas escancaradas 

por causa do tempo quente deixavam vera correnteza das 
salas, transbordando em gesticulações e em gritos o 

formigueiro das famílias
ÉmileZola. Germ inal. São Pauto. Nova Cultural, 1998, p. 136.

Aluísio Azevedo certamente se inspirou em 

L'Assommoir (A Taberna), de ÉmileZola, para escrever 

O Cortiço (1890), e por muitos aspectos seu texto é um 

texto segundo, que tomou de empréstimo não apenas a 

idéia de descrever a vida do trabalhador pobre no quadro 
de um cortiço, mas um bom número de pormenores, mais 

ou menos importantes Mas, aomesmotempo, Aluísioquis 

reproduzir e interpretar a realidade que o cercava e sob 

esse aspecto elaborou um texto primeiro. Texto primeiro 

na medida em que filtra o meio; texto segundo na medida 

em que vê o meio com lentes de empréstimo. 

Se pudermos marcar alguns aspectos dessa interação, 
talvez possamos esclarecer como, em um país 

subdesenvolvido, a elaboração de um mundo ficcional 

coerente sofre de maneira acentoada o impacto dos textos 

feitos nos países centrais e, ao mesmo tempo, a 

solicitação imperiosa da realidade natural e social 

imediata.
Antonio Cândido. De co rtiço  a cortiço . In :  O  discurso c a cidade. São Paulo 
/  Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2004, p.106-7/128-9 {com adaptações).
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Q UESTÃO  33
Considerando que a palavra porluguesa verão tem origem 
na expressão tempos veranum, do latim, que significa 
"tempo primaveril, de primavera", analise os enunciados a 
seguir, considerando a evolução histórica do latim ao 
português

De acordo com as informações acima, a palavra veranum, 
"de primavera", passou a "verão", em português,

porque

houve, na formação histórica da língua portuguesa, o 
surgimento de um aumentativo a partir da palavra latina 
vero.

Assinale a opção correta

O As duas asserções são proposições verdadeiras, e a 
segunda é uma justificativa correta da primeira.

© As duas asserções são proposições verdadeiras, mas 
a segunda não è uma justificativa correta da primeira 

© A primeira asserção é uma proposição verdadeira, ea 
segunda è uma proposição falsa 

© A primeira asserção è uma proposição falsa, e a 
segunda, è uma proposição verdadeira 

0  Tanto a primeira asserção como a segunda são 
proposições falsas.

Q UESTÃO  34
Olhou as cédulas arrumadas na palma, os níqueis e 

as pratas, suspirou, mordeu os beiços Nem lhe restava o 
direito de protestar Baixava a crista. Se não baixasse, 
desocuparia a terra, largar-se-ia com a mulher, os filhos 
pequenos e os cacarecos. Para onde? Hem? Tinha para 
onde levar a mulher e os meninos? Tinha nada!

(...) Se pudesse mudar-se, gritaria bem alto que o 
roubavam Aparentemente resignado, sentia um ódio 
imenso a qualquer coisa que era ao mesmo tempo a 
campina seca, o patrão, os soldados e os agentes da 
prefeitura. Tudo na verdade era contra ele. Estava 
acostumado, tinha a casca muito grossa, mas âs vezes se 
arreliava Não havia paciência que suportasse tanla coisa

CiraciliaiKp Ramos. Vidas itcas 106.*ed S&> Paulo: Record, 198S,p.96-7.

A leitura do trecho acima do capítulo Contas, do romance 
Vidas Secas, deGraciliano Ramos, indica que, nessa obra, 
a relação entre o texto e o contexto de sua produção está 
concentrada

O na abordagem regionalista e pitoresca do fenômeno 
ambiental da seca no Nordeste.

© na representação da riqueza interior de vidas 
econômica e culturalmente pobres.

© no realismo descritivo, que apresenta pormenores da 
beleza da paisagem nordestina 

© na atitude engajada do protagonista Fabiano, que se 
recusa a ser explorado pelo patrão 

© no caráter ufanista da obra, que exalta a força da 
cultura popular nordestina

Q UESTÃO  35

Fabiano, Sinha V itó r ia  c os m en inos, em cena do 
film e V idas Secas, de N elson Pereira do s  Santos.

T exto 1

A vida na fazenda se tornara difícil. Sinha Vitória 
benzia-se tremendo, manejava o rosário, mexia os beiços 
rezando rezas desesperadas (...) Pouco a pouco os 
bichos se finavam, devorados pelo carrapato. E Fabiano 
resistia, pedindo a Deus um milagre

Mas quando a fazenda se despovoou, viu que tudo 
estava perdido, combinou a viagem com a mulher, matou 
o bezerro morrinhento que possuíam, salgou a came, 
largou-se com a família, sem se despedir do amo.

Graciiiano Ramos. V idas sEtcas. 106.*eto.
São Pauto: Recorto, 19&5, p. 117.

Texto 2

Veio a seca, maior, até o brejo ameaçava de se 
estorricar Experimentaram pedir a Nhinhinha: que 
quisesse a chuva. — "Mas, não pode, uè..." (...).

Dai a duas manhãs quis: queria o arco-íris. Choveu. 
E logo aparecia o arco-da-velha, sobressaída em verde 
com vermelho — era mais um vivo cor-de-rosa. Nhinhinha 
se alegrou, fora do sério, àtarde do dia com a refrescação 
Fez o que nunca lhe vira, pular e correr por casa e quintal 
— "Adivinhou passarinho verde?"

João Guim arães Rosa. P rim e iras es tórias . In :  F icção  
com p le ta . Vol. II. R io de Janeiro: Nova Aguiiar, 19&4, p. 403.

Levando em conta a inter-relação entre a literatura e outros 
sistemas culturais, assinale a opção correta

© O espaço representado porGuimarães Rosa reproduz 
o cenário de seca constru ído por Graciiiano Ramos. 

© A religiosidade de Guimarães Rosa e Graciiiano 
Ramos está represenlada nas crenças populares, nas 
rezas dos personagens bem como na esperança de 
intervenção divina 

© A resistência de Fabiano a ficar na fazenda, “pedindo 
a Deus um milagre", ê quebrada pela realidade dura 
da seca, eviden ciada pelo despovoamento d afazen da. 

© Ao tratar do milagre, a linguagem dos dois fragmentos 
se aproxima, sobretudo quanto ao caráter lírico da 
abordagem religiosa 

0  As adversidades vividas pelos personagens revelam 
as condições de pobreza dos grupos sociais 
representados, mas são superadas mediante 
intervenção divina.

1 4
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QUESTÀO 36

Tomando porbase o trecho escrito que representa afala de Nhinhinha: "Mas, não pode, u ê assinale a opção correta
a respeito dos processos de transposição da linguagem oral para a linguagem escrita.

O As letras do alfabeto do português representam palavras da língua portuguesa.
© Em língua portuguesa, a relação entre a letra e o som, como [e] no exemplo, è regular mantèm-se a mesma em 

qualquer palavra.

© Por serem usadas em início de frases ou nomes próprios, as letras maiúsculas correspondem, na fala, a maior 
impacto e força sonora.

© Os sinais de pontuação marcam, na escrita, a organização dos fragmentos lingüísticos, que são marcados, na 
linguagem oral, pela entonação.

© Os signos do código escrito são mais complexos que os signos do código falado; por isso, as interjeições, como ILuê",
são características de oralidade.

Texto para as questões 37 e 33

Mestre do coro 
Vou pidi a Santa Bárbara 
Pra ela me ajudâ 
Coro
Santa Bárbara que relampuê 
Santa Bãrbara que relampuà
E sse  estribilho ê repetido várias vezes, em ritmo cada vez 

mais rápido, até que Minha Tia surje no alto da ladeira e 

apregoa num canto sonoro.

Minha Tia 
Oia, o ca-ru-ru!
Cessam de repenfe o canto e o acompanhamento. 

Os pgadn re s  param  de jogar  

( . . . )

Coca
(Tira do bolso uma nota e coloca-a sobre o balcão) 

Aposto cem.
Galego
(Coloca uma nota sobre a de Mestre Coca)
Casado.
(...)

Coca
O Galego diz que o padreco não deixa o homem entrar. 
Eu digo que vai acabar entrando, hoje mesmo, com cruz e 
tudo.
Galego
Entra nada. Yo conheço esse padre. Moça com vestido 
decotado no entra nesta igreja Yo mismo já vi ele parar la 
missaatêque umaturista americana, de calças compridas, 
se retirasse

Dias Gomas. O Pagador da prom essas. Rio da Janeira Edòuro, 2005. p. 73-9.

LETRAS

QUESTÃO 37

Tomando por base o excerto da peça O Pagador de 

Promessas e levando em conta as especificidades da 

linguagem dramática, avalie as seguintes asserções.

O texto dramático, sobretudo na linguagem dos 

personagens, reproduz, artisticamente, padrões de fala 

do cotidiano.

I O texto dramático, no que diz respeito às rubricas ou 

marcações de cena, registra a presença da figura 

autoral.

II O texto dramático, ao registrar padrões da fala, 

tende a se tornar historicamente datado e, 

conseqüentemente, prejudicado quanto ao aspecto 

artístico.

Está certo o que se afirma apenas em

© 1.

© II

0 III

© 1 e II.

0 1 e III
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QUESTÃO 38 -  DISCURSIVA

No fragmento de O Pagador de Promessas, Dias Gomes registra, na escrita, diferentes marcas lingüísticas 
que caracterizam os personagens quanto ao uso da linguagem. Analise essas marcas de variação lingüística, de 
natureza sociocultural, regional e estilística, exemplificando com elementos do texto, de acordo com as orientações 
a seguir.

A  Relacione a fala de Galego com a dos demais personagens,

(valor: 5,0 pontos)

R a s c u n h o  -  Q u e s t ã o  38-A

1

2

3

4

5

B Relacione as falas dos personagens com as rubricas (indicações cênicas).

(valor: 5,0 pontos)

R a s c u n h o  -  Q u e s t ã o  38-B

QUESTÃO 39 -  DISCURSIVA

Ao atualizar o sentido da mais conhecida história de 
amor da humanidade, o diretor Gabriel Villela, do Grupo 
Galpão, transpôs Romeu e Ju lie ta , a tragédia dos dois 
jovens apaixonados e malfadados, para o contexto da cultura 
popular brasileira. Esse conceito (proposta) sustenta o 
espetáculo, especialmente na figura do narrador, que rege 
toda a ação com uma linguagem inspirada em Guimarães 
Rosa e no sertão mineiro. O encontro de Gabriel Villela com 
Shakespeare significou a ousadia defazerum  clássico na rua.
Ao texto original do espetáculo juntam-se elementos da 
cultura popular brasileira e mineira, presentes nas serestas e modinhas, nos adereços e figurinos, 
que remetem ao interior profundo do Brasil.

In ternet <vrtvw.grupo3alpao.com.br> {com adaptações).

Com base no fragmento de texto e ra  imagem acima, aponte relações ertre cultura clássica e cultura popular, abordando, 
necessariamente, os seguintes aspectos.

A ASPECTOS TEXTUAIS
Comente a transposição da tragédia shakespeariana para a realidade brasileira, para 0 teatro de rua, considerando 
elementos da cultura popular brasileira.

(valor: 5,0 pontos) 

R a s c u n h o  -  Q u e s t ã o  39-A
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B ASPECTOS IN TER TEXTU AIS

Caracterize as especificidades dos gêneros dramático e romanesco, considerando que a montagem do Grupo Galpão 
inspirou-se na linguagem da narrativa de Guimarães Rosa

( v a lo r :  5 ,0  p o n to s )

Ra s c u n h o  -  Q u e s t ã o  3 9 -B

B LICENCIATURA
Vantagens e desvantagens das diferentes tecnologias que permeiam as relações enlre oralidade e escrita, sob o ponto 
de vista da prática pedagógica, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos:

► o aumento da complexidade dos saberes envolvidos;
► as implicações para o ensino-aprendizagem de língua.

( v a lo r :  10 .0  p o n to s )

Ra s c u n h o  -  Q u e s t ã o  4 0  -  l ic e n c ia t u r a
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ANEXO 9 -  PROVA DE 2011

ENADE 2011
EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

19
Novembro / 2011

LETRAS
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1 - Verifique se, além deste caderno, você recebeu o Caderno de Respostas, destinado à transcrição das
respostas das questões de múltipla escolha (objetivas), das questões discursivas e do questionário de 
percepção da prova.

2 - Confira se este caderno contém as questões de múltipla escolha (objetivas) e discursivas de formação geral
e do componente específico da área, e as questões relativas à sua percepção da prova, assim distribuídas:

Partes Número das
questões

Peso das 
questões

Peso dos 
componentes

Formação Geral/Objetivas 1 a 8 60%
25%

Formação Geral/Discursivas Discursiva 1 
e Discursiva 2 40%

Componente Específico Comum/Objetivas 9 a 25
Objetivas

85%

Discursivas
15%

75%
Componente Específico Comum/Discursivas Discursiva 3 

a Discursiva 5

Componente Específico -  Licenciatura/Objetivas 26 a 35

Componente Específico -  Bacharelado/Objetivas 36 a 45

Questionário de percepção da Prova 1 a 9 - -

Verifique se a prova está completa e se o seu nome está correto no Caderno de Respostas. Caso contrário, 
avise imediatamente um dos responsáveis pela aplicação da prova. Você deve assinar o Caderno de 
Respostas no espaço próprio, com caneta esferográfica de tinta preta.
Observe as instruções expressas no Cademo de Respostas sobre a marcação das respostas às questões 
de múltipla escolha (apenas uma resposta por questão).
Use caneta esferográfica de tinta preta tanto para marcar as respostas das questões objetivas quanto para 
escrever as respostas das questões discursivas.
Não use calculadora, não se comunique com os demais estudantes nem troque material com eles; não 
consulte material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie.
Você terá quatro horas para responder às questões de múltipla escolha e discursivas e ao questionário de 
percepção da prova.
Quando terminar, entregue ao Aplicador ou Fiscal o seu Caderno de Respostas.
Atenção! Você só poderá levar este Caderno de Prova após decorridas três horas do início do Exame.

I I I I
Ministério

da Educação A1920111
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ENADE 2011
FORMAÇÃO GERAL

3 W E  UACtCIxA- CE CesaFENhC DOS ESTJQVJTES

QUESTÃO 1

Retrato de uma princesa desconhecida

Para que ela tivesse um pescoço tão fino
Para que os seus pulsos tivessem um quebrar de caule
Para que os seus olhos fossem tão frontais e limpos
Para que a sua espinha fosse tão direita
E ela usasse a cabeça tão erguida
Com uma tão simples claridade sobre a testa
Foram necessárias sucessivas gerações de escravos
De corpo dobrado e grossas mãos pacientes
Servindo sucessivas gerações de príncipes
Ainda um pouco toscos e grosseiros
Ávidos cruéis e fraudulentos
Foi um imenso desperdiçar de gente
Para que ela fosse aquela perfeição
Solitária exilada sem destino

ANDRESEN, S. M B. Dual. Lisboa: Caminho. 2004. p. 73
No poema, a autora sugere que

O  os príncipes e as princesas são naturalmente belos.
0 os príncipes generosos cultivavam a beleza da princesa.
©  a beleza da princesa é desperdiçada pela miscigenação racial.
®  o trabalho compulsório de escravos proporcionou privilégios aos príncipes.
0  o exílio e a solidão são os responsáveis pela manutenção do corpo esbelto da princesa.

QUESTÃO 2

Exclusão digital é um conceito que diz respeito às extensas camadas sociais que ficaram à margem do fenômeno da 
sociedade da informação e da extensão das redes digitais. O problema da exclusão digital se apresenta como um dos 
maiores desafios dos dias de hoje. com implicações diretas e indiretas sobre os mais variados aspectos da sociedade 
contemporânea.
Nessa nova sociedade, o conhecimento é essencial para aumentar a produtividade e a competição global. É fundamental 
para a invenção, para a inovação e para a geração de riqueza. As tecnologias de informação e comunicação (TICs) 
proveem uma fundação para a construção e aplicação do conhecimento nos setores públicos e privados. É nesse 
contexto que se aplica o termo exclusão digital, referente à falta de acesso às vantagens e aos benefícios trazidos por 
essas novas tecnologias, por motivos sociais, econômicos, políticos ou culturais.

Considerando as ideias do texto acima, avalie as afirmações a seguir.

I. Um mapeamento da exclusão digital no Brasil permite aos gestores de políticas públicas escolherem o público- 
alvo de possíveis ações de inclusão digital.

II O uso das TICs pode cumprir um papel social, ao prover informações àqueles que tiveram esse direito negado 
ou negligenciado e, portanto, permitir maiores graus de mobilidade social e econômica.

III. O direito à informação diferencia se dos direitos sociais, uma vez que esses estão focados nas relações entre 
os indivíduos e, aqueles, na relação entre o indivíduo e o conhecimento.

IV. O maior problema de acesso digital no Brasil está na deficitária tecnologia existente em território nacional, muito 
aquém da disponível na maior parte dos países do primeiro mundo.

É correto apenas o que se afirma em

O
O
©
©
0

I e II.
II e IV.
III e IV.
I, II e III.
I, III e IV.

LETRAS
2 0 1 1 2

A1920112
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ENADE 2 0 1 1
EXAAE NAGICNAL DE DrSEI/P^HO DOS E5TU3ÍNTES

QUESTÃO 3

A ciberculturã pode ser vista como herdeira legítima 

(embora distante) do projeto progressista dos filósofos 

do século XVII. De fato, ela valoriza a participação das 

pessoas em comunidades de debate e argumentação. 

Na linha reta das morais da igualdade, ela incentiva uma 

forma de reciprocidade essencial nas relações humanas. 

Desenvolveu-se a partir de uma prática assídua de trocas 

de informações e conhecimentos, coisa que os filósofos 

do lluminismo viam como principal motor do progresso. 

(...) A ciberculturã não seria pós-modema, mas estaria 

inserida perfeitamente na continuidade dos ideais 

revolucionários e republicanos de liberdade, igualdade e 

fraternidade. A diferença é apenas que, na ciberculturã, 

esses "valores” se encarnam em dispositivos técnicos 

concretos. Na era das midias eletrônicas, a igualdade se 

concretiza na possibilidade de cada um transmitir a todos; 

a liberdade toma forma nos sofíwares de codificação e no 

acesso a múltiplas comunidades virtuais, atravessando 

fronteiras, enquanto a fraternidade, finalmente, se traduz 

em interconexão mundial.
LEVY, P. Revolução virtual. Folha de S. Paulo. 

Caderno Mais, 16 ago. 1998, p.3 (adaptado).

O desenvolvimento de redes de relacionamento por meio 

de computadores e a expansão da Internet abriram novas 

perspectivas para a cultura, a comunicação e a educação. 

De acordo com as ideias do texto acima, a ciberculturã

O  representa uma modalidade de cultura pós-modema 

de liberdade de comunicação e ação.

O  constituiu negação dos valores progressistas 

defendidos pelos filósofos do lluminismo.

0 banalizou a ciência ao disseminar o conhecimento nas 

redes sociais.

©  valorizou o isolamento dos indivíduos pela produção 

de so/fwares de codificação.

©  incorpora valores do lluminismo ao favorecer o 

compartilhamento de informações e conhecimentos.

QUESTÃO 4

Com o advento da República, a discussão sobre a questão 
educacional toma-se pauta significativa nas esferas dos 
Poderes Executivo e Legislativo, tanto no âmbito Federal 
quanto no Estadual Já na Primeira República, a expansão 
da demanda social se propaga como movimento da escola- 
novista; no período getulista, encontram-se as reformas 
de Francisco Campos e Gustavo Capanema; no momento 
de crítica e balanço do pós- l 946, ocorre a promulgação 
da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, em 1961. É somente com a Constituição de 
1988, no entanto, que os brasileiros têm assegurada a 
educação de forma universal, como um direito de todos, 
tendo em vista o pleno desenvolvimento da pessoa no que 
se refere a sua preparação para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho O artigo 208 do texto 
constitucional prevê como dever do Estado a oferta da 
educação tanto a crianças como àqueles que não tiveram 
acesso ao ensino em idade própria à escolarização cabida.

Nesse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação 
proposta entre elas.

A relação entre educação e cidadania se estabelece na 
busca da universalização da educação como uma das 
condições necessárias para a consolidação da democracia 
no Brasil.

PORQUE

Por meio da atuação de seus representantes nos Poderes 
Executivos e Legislativo, no decorrer do século XX, 
passou a ser garantido no Brasil o direito de acesso à 
educação, inclusive aos jovens e adultos que já estavam 
fora da idade escolar.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

©  As duas são proposições verdadeiras, e a segunda é 
uma justificativa correta da primeira 

©  As duas são proposições verdadeiras, mas a segunda 
não é uma justificativa correta da primeira.

©  Apnmeina é uma proposição verdadeira, e a segunda, falsa. 

©  Apnmeiraéuma proposição falsa, easegunda, verdadeira. 

0  Tanto a primeira quanto a segunda asserções são 
proposições falsas.

LETRAS
A 1 9 2 0 1 1 3

A1920113
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Desmatamento na Amazônia Legal. Disponível em: <www.imazon.org.br/mapas/desmatamento-mensal-2011>. Acesso em: 20 ago. 2011.

O ritmo de desmatamento na Amazônia Legal diminuiu no mês de junho de 2011, segundo levantamento feito pela 
organização ambiental brasileira Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia). O relatório elaborado 
pela ONG, a partir de imagens de satélite, apontou desmatamento de 99 km2 no bioma em junho de 2011, uma redução 
de 42% no comparativo com junho de 2010. No acumulado entre agosto de 2010 e junho de 2011, o desmatamento foi 
de 1 534 km2, aumento de 15% em relação a agosto de 2009 e junho de 2010.0  estado de Mato Grosso foi responsável 
por derrubar 38% desse total e é líder no ranking do desmatamento, seguido do Pará (25%) e de Rondônia (21%).

Disponível em: <http://www.imazon.org.br/imprensa/imazon-na-midia>. Acesso em: 20 ago. 2011 (com adaptações).

De acordo com as informações do mapa e do texto,

O  foram desmatados 1 534 km2 na Amazônia Legal nos últimos dois anos.
O  não houve aumento do desmatamento no último ano na Amazônia Legal.
©  três estados brasileiros responderam por 84% do desmatamento na Amazônia Legal entre agosto de 2010 e junho de 2011. 
©  o estado do Amapá apresenta alta taxa de desmatamento em comparação aos demais estados da Amazônia Legal. 
©  o desmatamento na Amazônia Legal, em junho de 2010, foi de 140 km2, comparando-se o índice de junho de 2011 

ao índíce de junho de 2010.

-  4 -

LETRASA1920114

http://www.imazon.org.br/mapas/desmatamento-mensal-2011
http://www.imazon.org.br/imprensa/imazon-na-midia
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Em reportagem. Owen Jones, autor do livro Chavs: a difamação da classe trabalhadora, publicado no Reino 
Unido, comenta as recentes manifestações de rua em Londres e em outras principais cidades inglesas.

Jones prefere chamar atenção para as camadas sociais mais desfavorecidas do pais, que desde o inicio dos 
distúrbios, ficaram conhecidas no mundo todo pelo apelido chavs, usado pelos britânicos para escarnecer dos hábitos 
de consumo da classe trabalhadora. Jones denuncia um sistemático abandono governamental dessa parcela da 
população: “Os políticos insistem em culpar os indivíduos pela desigualdade", diz. (...) “você não vai ver alguém assumir 
ser um chav, pois se trata de um insulto criado como forma de generalizar o comportamento das classes mais baixas. 
Meui medo não é o preconceito e, sim, a cortina de fumaça que ele oferece. Os distúrbios estão servindo como o 
argumento ideal para que se faça valer a ideologia de que os problemas sociais são resultados de defeitos individuais, 
não de falhas maiores. Trata-se de uma filosofia que tomou conta da sociedade bntâmca com a chegada de Margaret 
Thatcher ao poder, em 1979, e que basicamente funciona assim: você é culpado pela falta de oportunidades (...) Os 
políticos insistem em culpar os indivíduos pela desigualdade".

Suplemento Prosa & Verso, O Globo, Rio de Janeiro, 20 ago 2011, p. 6 (adaptado)

Considerando as ideias do texto, avalie as afirmações a seguir.

I. Chavs é um apelido que exalta hábitos de consumo de parcela da população britânica.

II. Os distúrbios ocorridos na Inglaterra serviram para atribuir deslizes de comportamento individual como causas 
de problemas sociais.

III. Indivíduos da classe trabalhadora britânica são responsabilizados pela falta de oportunidades decorrente da 
ausência de políticas públicas.

IV. As manifestações de rua na Inglaterra reivindicavam formas de inclusão nos padrões de consumo vigente.

É correto apenas o que se afirma em

O  I c II 

O  I e IV.

0  lie  III.

©  I, III e IV.

©  II, III e IV.

ÁREA LIVRE
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QUESTÃO DISCURSIVA 1

A Educação a Distância (EaD) é a modalidade de ensino que permite que a 

comunicação e a construção do conhecimento entre os usuários envolvidos 

possam acontecer em locais e tempos distintos. São necessárias tecnologias 

cada vez mais sofisticadas para essa modalidade de ensino não presencial, com 

vistas à crescente necessidade de uma pedagogia que se desenvolva por meio 

de novas relações de ensino aprendizagem.

O Censo da Educação Superior de 2009, realizado pelo MEC/INEP, aponta 

para o aumento expressivo do número de matrículas nessa modalidade. Entre 

2004 e 2009, a participação da EaD na Educação Superior passou de 1,4% 

para 14,1%, totalizando 838 mil matrículas, das quais 50% em cursos de 

licenciatura. Levantamentos apontam ainda que 37% dos estudantes de EaD 

estão na pós-graduação e que 42% estão fora do seu estado de origem.

Considerando as informações acima, enumere três vantagens de um curso a distância, justificando brevemente cada

uma delas, (valor 10,0 pontos)

ENADE 2011
EXAME W flC m . DE CESaPENHO DOS ESTUDANTES

QUESTÃO DISCURSIVA 2

ASintese de Indicadores Sociais (SIS 2010) utiliza-se 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 
para apresentar sucinta análise das condições de vida no 
Brasil. Quanto ao analfabetismo, a SIS 2010 mostra que 
os maiores índices se concentram na população idosa, em 
camadas de menores rendimentos e predominantemente 
na região Nordeste, conforme dados do texto a seguir.

A taxa de analfabetismo referente a pessoas de 15 anos 
ou mais de idade baixou de 13,3% em 1999 para 9,7% 
em 2009. Em números absolutos, o contingente era de 
14,1 milhões de pessoas analfabetas. Dessas, 42,6% 
tinham mais de 60 anos, 52,2% residiam no Nordeste 
e 16,4% viviam com 14 salário mínimo de renda familiar 
per capita. Os maiores decréscimos no analfabetismo 
por grupos etários entre 1999 a 2009 ocorreram na faixa 
dos 15 a 24 anos. Nesse grupo, as mulheres eram mais 
alfabetizadas, mas a população masculina apresentou 
queda um pouco mais acentuada dos índices de 
analfabetismo, que passou de 13,5% para 6,3%, contra 
6,9% para 3,0% para as mulheres.

SIS 2010: Mulheres mais escolarizadas são mães mais tarde e têm menos filhos.
Disponível em: <www.ibge.gov. brfhome/presidenciaf noticias5».

Acesso em: 25 ago. 2011 (adaptado).

População analfabeta com Idade superior a 15 anos

ano porcentagem

2000 13,6

2001 12,4

2002 11,8

2003 11,0

2004 11,2

2005 10,7

2006 10,2

2007 9,9

2008 10,0

2009 9 J

Fonte: IBGE

Com base nos dados apresentados, redija um texto dissertativo acerca da importância de políticas e programas 
educacionais para a erradicação do analfabetismo e para a empregabilidade, considerando as disparidades 
sociais e as dificuldades de obtenção de emprego provocadas pelo analfabetismo. Em seu texto, apresente uma 
proposta para a superação do analfabetismo e para o aumento da empregabilidade (valor: 10,0 pontos)

http://www.ibge.gov
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QUESTÃO 9

Quero pedir permissão à língua portuguesa para 
usar duas palavras que, na verdade, são inexistentes 
oficialmente, quais sejam: crackudo e vacilão.
Crackudo é originário do termo crack. A palavra foi 
recentemente criada para identificar o indivíduo que é 
usuário dessa droga, ou seja, crackudo nada mais é 
do que o consumidor do crack. Quanto a vacilão, tal 
palavra é originada do verbo vacilar, que significa não 
estar firme, cambalear, enfraquecer, oscilar. Vacilão, na 
linguagem popular, nada mais é do que o indivíduo que 
não mede as consequências dos seus atos e sempre 
ingressa em algo que não é bom para si e que só lhe 
traz malefícios ou aborrecimentos. E, em assim sendo, 
o crackudo é um vacilãol

Disponível em: <www2.forumseguranca.org.br/node/22783>.
Acesso em: 12 ago. 2011 (com adaptações).

O sufixo [-ão] opera como uma desinência formadora de 
aumentativos, superlativos e agentivos em português, 
como indicado no exemplo apresentado no texto acima 
Tem-se, também, o sufixo [-udo], que indica grande 
quantidade de X; em seu uso mais típico, X é igual à parte 
aumentada (orelhudo, narigudo, beiçudo, barrigudo etc). 
Considerando essas informações e o texto acima, conclui- 
se que o vocábulo “vacilão” possui um sufixo

©  agentivo, como o que se observa em “caminhão“, e 
que, no caso do sufixo [-udo] em “crackudo” , ocorre a 
mesma motivação semântica existente em “beiçudo” . 

©  agentivo, como o que se observa em “mijão”, e que 
o sufixo [-udo] em “crackudo” apresenta a mesma 
motivação semântica existente em “orelhudo” e 
“narigudo” .

©  agentivo, assim como o vocábulo “resmungão“ , e que 
o uso do sufixo [-udo] em “crackudo" resulta em uma 
formação vocabular incomum na língua portuguesa.

©  aumentativo, como o que se observa em “macarrão“ , 
e que, no caso do sufixo [-udo] em “crackudo", se 
observa a mesma motivação semântica existente 
nos vocábulos “orelhudo” e “sisudo"

0  aumentativo, como o observado em “panelão", e que, 
no caso do sufixo [-udo] em “crackudo", se observa 
uma construção incomum na lingua portuguesa, dada 
a produtividade baixa do referido sufixo.

QUESTÃO 10

“Roraima” ou “Roraima", como você preferir É que, 
segundo os linguistas, as regras fônicas de uma palavra 
são regidas pela língua falada. Portanto, não há certo ou 
errado. Há apenas a maneira como as pessoas falam.

O que se observa na lingua portuguesa falada no 
Brasil é que sílabas tônicas que vêm antes de consoantes 
nasal izadas (como “m” ou “n”) também se nasalizam 
(aperte o seu nariz e repita a palavra cama. Sentiu os 
ossinhos vibrarem? É a tal nasalização) Por isso, a gente 
diz “cãma” —  o “ca” é a sílaba tônica e o “m 'é  nasalizado. 
Se a sílaba que vier antes dessa mesma consoante não 
for uma sílaba tônica, a pronúncia passa a ser opcional: 
você escolhe —  “bárana” ou “bãnara”

No caso de Roraima, a sílaba problemática (“ra") è 
tônica e vem antes do “m" Mas aí entra em cena o “i” , 
que acaba com qualquer regra. A mesma coisa acontece 
com o nome próprio Jaime: tem gente que nasaliza, tem 
gente que não.

Então, fique tranquilo: se você sempre falou “Roraima", 
siga em frente —  ninguém pode comgi-lo por isso. No 
máximo, você vai pagar de turista se resolver dar umas 
voltas por lá —  os moradores do estado, não adianta, são 
unânimes em falar “Roraima".
Disponrvd em: <htlpy/super.abril.con\lxtevísla/255/matera_ievista_293629.shtnf?pa îa=1>.

Acesso em: 12 ago. 2011 {com adaptações)

A leitura do texto nos remete à discussão sobre a 
pronúncia em português de palavras externas à nossa 
língua (Roraima tem origem indígena). Para Mattoso 
Câmara Jr, a nasalização da pronúncia é um processo 
previsível na língua e definido como assimilação, ou seja, 
a extensão de um ou vários movimentos articulatórios 
além de seus domínios originários. É o caso de uma 
sílaba oral que se determina pela assimilação da sílaba 
nasal seguinte. A  partir das informações apresentadas, 
avalie as afirmações que se seguem.

I. A palavra Roraima manteve-se inalterada na 
pronúncia ao ser usada no português e apresenta 
a sua forma original (indígena) ao ser falada em 
nossa língua.

II A palavra Roraima sofre alteração da pronúncia 
em razão de um processo de assimilação 
regressiva em que a sílaba posterior contamina 
de nasalidade a anterior, como em cama, lama, 
banana no português.

III. A palavra Roraima, em deoorrência da etimologia 
,assume dupla possibilidade de pronúncia por 
motivos parecidos com o de outras palavras 
estrangeiras que ingressam no português.

IV A palavra Roraima é um substantivo próprio e, de 
acordo com a gramática, deve ser pronunciada 
exatamente igualàsuaprorúncianalínguadeongem.

É correto apenas o que se afirma em

©  I ©  II ©  IV ®  I e III 0  lie  III

LETRAS A1920119
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Disponível em: <http://www.laefte com.br/>. Acesso em: 19 ago. 2011.

A conjunção é um fator indicativo da natureza das relações entre orações. Quando se trata de conjunções coordenadas,

pode-se, então, falar não só de uma classificação sintática, mas de um valor semântico subjacente que estabelece o

vinculo das orações. Dessa forma, é correto afirmar que a conjunção coordenativa presente no quadrinho

O  funciona com valor de explicação e justifica o sentido tanto da primeira quanto da segunda oração.

0 tem valor semântico de soma, pois agrega duas orações sem estabelecer relações semânticas entre elas.

0  funciona com valor adversativo nas ideias expressas na sentença e poderia ser substituída por uma conjunção 

dessa natureza.

®  funciona com valor expletivo e pode ser extraída das sentenças sem alteração no modo de conexão sintática e 

semântica do período

0 funciona como elo conclusivo entre as ideias contidas nas orações e expressa a conclusão a que chegou um dos 

personagens do quadrinho.

ÁREA LIVRE

http://www.laefte%20com.br/
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QUESTÃO 14 QUESTÃO 15

Para estudar a história literária brasileira, em vez de 
um critério político, deve-se adotar uma filosofia estética 
compreendendo-a como um valor literário. Para tal, a 
periodização correspondente é de natureza estilística, 
isto é, em lugar da divisão em períodos cronológicos ou 
políticos, a ordenação por estilos.

COUTINHO, A (Org.> Literatura brasileira: (introdução) In 
A literatura no Brasil: introdução geral. 6 ed. São Paulo: Global, 2003, v.1, p. 132.

Nas sequências, está destacado um trecho da obra 
História Concisa da Literatura Brasileira, deAlfredo Bosi. 
Avalie se tanto o autor quanto o estilo literário indicados 
correspondem ao que Bosi trata no respectivo trecho.

I. “Não se trata, aqui, de fechar os olhos aos evidentes 
defeitos defaturaquemanchama prosa do romancista: 
repetições abusivas, incerteza na concepção de 
protagonistas, uso convencional da linguagem...; 
trata-se de compreender o nexo de intenção e forma 
que os seus romances lograram estabelecer quando 
atingiram o social médio pelo psicológico médio 
Érico Veríssimo. Prê-Modernismo.

II “Sempre se salva, no foro intimo, a dignidade última 
dos protagonistas, e se redimem as Iransações vis 
repondo de pé herói e heroína. Daíos enredos valerem 
como documento apenas indireto de um estado 
de coisas, no caso, o tomar corpo de uma estética 
burguesa e realista' das conveniências durante o 
Segundo Império” José de Alencar. Romantismo.

III. “Teve mão de artista bastante leve para não 
se perder nos determinismos de raça ou de 
sangue que presidiriam aos enredos e estofariam 
as digressões dos naturalistas de estreita 
observância [...]" A do lfo  Caminha. Naturalismo.

IV. “O seu equilíbrio não era o gotheano -  dos fortes 
e dos felizes, destinados a compor hinos de glória 
à natureza e ao tempo; mas o dos homens que, 
sensíveis à mesquinhez humana e à sorte precária 
do indivíduo, aceitam por fim uma e outra como 
herança inalienável, e fazem delas alimento de sua 
reflexão cotidiana” Machado de Assis. Realismo.

São corretas apenas as correspondências feitas em:

O  I e II. ©  I e III. @ II e IV. O  I, III e IV © II, IIIe IV.

Qual é a primeira coisa que você faz quando entra na 
Internet? Checa seu e-mail, dá uma olhadinha noTwitter, 
confere as atualizações dos seus contatos no Orkut ou 
no Facebook? Há diversos estudos comprovando que 
interagir com outras pessoas, principalmente com amigos, 
é o que mais fazemos na Internet. Só o Facebook já tem 
mais de 500 milhões de usuários, que, juntos, passam 
700 bilhões de minutos por mês conectados ao site  —  
que chegou a superar o Google em número de acessos 
diários. (...) e está transformando nossas relações: 
tornou muito mais fácil manter contato com os amigos e 
conhecer gente nova. Mas será que as amizades online  
não fazem com que as pessoas acabem se isolando e 
tenham menos amigos offíine, “de verdade”? Essa tese, 
geralmente citada nos debates sobre o assunto, foi criada 
em 1995 pelo sociólogo americano Robert Putnam. E 
provavelmente está errada. Uma pesquisa feita pela 
Universidade de Toronto constatou que a Internet faz 
você ter mais amigos —  dentro e fora da rede. Durante 
a década passada, período de surgimento e ascensão 
dos s ite s  de rede social, o número médio de amizades 
das pessoas cresceu. E os chamados heavy  use rs, que 
passam mais tempo na Internet, foram os que ganharam 
mais amigos no mundo real —  38% mais Já quem não 
usava a Internet ampliou suas amizades em apenas 4,6%.

Como a Internet está mudando a amizade.
Super interessante, n. 288, fevJ 2011 (com adaptações).

No texto, o trecho entre parênteses foi suprimido. 
Assinale a opção que contém uma frase que completa 
coerentemente o período em que o trecho omitido 
estava inserido.

©  A Internet é a ferramenta mais poderosa já inventada 
no que diz respeito à amizade 

©  A Internet garante que as diferenças de caráter ou as 
dificuldades interpessoais sejam “obscurecidas” pelo 
anonimato e pela cumplicidade reciproca 

0  A Internet faz com que você “consiga desacelerar o 
processo, mas não salva as relações", acredita o 
antropólogo Robin Dunbar

®  Alntemetraramente cria amizades do zero —  na maior 
parte dos casos, ela funciona como potencializadora 
de relações que já haviam se insinuado na vida real 

©  A Internet inova (e é uma enorme inovação, diga- 
se de passagem) quando toma realidade a “cauda 
longa”, que é a capacidade de elevar ao infinito as 
possibilidades de interação

-  12 -
LETRASA19201112
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QUESTÃO 16

Considere a obra M iguilim , de Guimarães Rosa, da 
qual se extraiu o seguinte fragmento:

Tio Terêz deu a Miguilim a cabacinha formosa, 
entrelaçada em cipós. Todos eram bons para ele, todos 
do Mutum.

O doutor chegou: —  “Miguilim, você está aprontado? 
Está animoso?” Miguilim abraçava todos, um por um, 
dizia adeus até aos cachorros, ao Papaco-o-paco, ao gato 
Sossõe, que lambia as mãozinhas se asseando. Beijou a 
mão da mãe do Grivo. —  “Dá lembrança ao seu Aristeu... 
Dá lembrança ao seu Deográcias...” Estava abraçado com 
Mãe. Podiam sair.

ROSA, J.G. ManuelzâoeMiguilim: duas novelas.
Rio de Janeiro: José Olympio, 1964, p. 103 (com adaptações).

Considerando o fragmento acima, assinale a opção que 
apresenta excerto referente à obra M igu ilim .

O  O outro reino, em que se esconde, ou se procura o 
Menino, é requintado, interiorista, respira mistério, 
levita na intemporalidade, mora ou pervaga numa 
estranha mansão (...) Trata-se, é bem de ver, da 
recorrência de uma primeira contemplação inefável de 
categoria i nti m ista.

LISBOA, H. O motivo infantil na obra de Guimarães Rosa. In: Guimarães Rosa.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília: INL 1983, p. 178.

o O deslocamento espacial é o rito de passagem —  ‘o 
atravessar o bosque’— , que se dá no meio do percurso 
entre as duas aldeias, separadas pela imprevisibilidade 
do ‘quase’ : uma outra e quase igualzinha aldeia.

MOTTA, S. V. O engenho da narrativa e sua arvore genealógica: das origens a 
Gracíliano Ramos e Guimarães Rosa. São Paulo: UNESP, 2006. p. 466.

©  O Menino é uma criança qualquer a brincar com o 
seu macaquinho e é uma espécie de criança mítica, 
através de quem tudo se ordena, tudo se corresponde, 
tudo se completa.

NUNES, B. O amor na obra de Guimarães Rosa. In: Guímaraes Rosa. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília: INL, 1983, p. 162.

©  Ao drama de ordem pessoal e à tragédia inelutável, 
segue-se o conflito com a força maior, representada 
pelo domínio paterno contra o qual se insurge o menino, 
ferido nos brios. A represália do pai è tremenda.

LISBOA, H. O motivo infantil na obra de Guimarães Rosa. In: Guimarães Rosa.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, Brasília: INL, 1983, p. 175.

©  (...) impregnado pela religiosidade da mãe e pela aura 
mística dos 'milagres', a solução do conto conduz para 
a leitura fácil de se explicar pela fé a tragédia que não 
se atina com a razão.
MOTTA, S. V O engenho da narrativa e sua arvore genealõgca das origens a 

GradRano Ramos e Guimarães Rosa. São Paub: UNESP, 2006, p. 449.

QUESTÃO 17

Nos textos comuns, não literários, o autor seleciona 
e combina as palavras geralmente pela sua significação. 
Na elaboração do texto literário, ocorre uma outra 
operação, tão importante quanto a primeira: a seleção 
e a combinação de palavras se fazem muitas vezes por 
parentesco sonoro. Por isso se diz que o discurso literário é 
um discurso específico, em que a seleção e a combinação 
das palavras se fazem não apenas pela significação, mas 
também por outros critérios, um dos quais, o sonoro. 
Como resultado, o texto literário adquire certo grau de 
tensão ou ambiguidade, produzindo mais de um sentido. 
Daí a plurissignificação do texto literário.

GOLDSTEIN, N. Versos, sons, ritmos 5. ed. São Paulo: Ática, 1988, p. 5.

Os símbolos, as metáforas e outras figuras estilísticas, 
as inversões, os paralelismos e as repetições constituem 
outros tantos meios de o escritor transformar a linguagem 
usual em linguagem literária.

AGUIAR E SILVA, V. NI. Teoria da literatura. 3. ed. 
Coimbra: Almedina, 1979, p.58 (com adaptações).

Tomando como referência os textos acima, avalie as 
afirmações que se seguem.

I. A p lurissignificação de um texto  lite rário  é 
construída pela combinação de elementos 
que vão além da significação das palavras 
que o compõem.

II. Aconstmção do texto literário envolve um processo 
de seleção e combinação de palavras baseados, 
necessariamente, no uso de metáforas.

III. A ambiguidade do texto literário resulta de um 
processo de seleção e combinação de palavras

IV. O texto literário se diferencia do não literário por 
não depender de significação, mas, sim, de outros 
recursos no processo de seleção e combinação 
das palavras

É cometo apenas o que se afirma em 

©  I e II 

0  I e III.

©  l ie  IV 

©  I, III e IV.

0  II, III e IV.

— 13 —
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QUESTÃO 18
Texto I

[...] na leitura —  eessaéa primeira reflexão que quero 
fazer —  de qualquer obra literária, de qualquer texto que 
tenha por base a intensificação de valores —  daquilo 
que chamamos de uma ou outra maneira aproximada de 
valores literárias — , existe sempre, como dizia o grande 
crítico canadense recentemente falecido, Northrop Frye, 
a necessidade de conhecimento de duas linguagens. 
Segundo ele, na leitura de qualquer poema, "é preciso 
conhecer duas linguagens: a língua em que o poeta está 
escrevendo e a linguagem da própria poesia”.

[...] a literatura nunca é apenas literatura; o que lemos 
como literatura é sempre mais —  é História, Psicologia, 
Sociologia. Há sempre mais que literatura na literatura. 
No entanto, esses elementos ou níveis de representação 
da realidade são dados na literatura pela literatura, pela 
eficácia da linguagem literána.

BARBOSA, J A  Literatira nurca é apenas literatura In: Semnario linguagem e 
Ihguagens: a fala, a escrita, a rnagem. Disponível em: <aww. ama rio covas sp.gov.br/ >.

Acesso em: 16 ago. 2011 (com adaptações).

Texto II
Fatores linguísticos, culturais, ideológicos, por 

exemplo, contribuem para modular a relação do leitor com 
o texto, num arco extenso que pode ir desde a rejeição ou 
incompreensão mais absoluta até a adesão incondicional 
Também conta a familiaridade que o leitor tem com o gênero 
literário, que igualmente pode regular o grau de exigência e 
de ingenuidade, de afastamento ou aproximação.

BRASIL. MEC/SEB. Orientações curriculares para o ensino médio:
linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasília, 2006, v.1, p. 68.

Considerando os textos acima, é correto afirmar que 
os professores

©  devem privilegiar, no ensino médio, o estudo de obras 
da literatura brasileira e portuguesa, a fim de preparar 
os alunos para o ingresso profissional na universidade. 

©  devem adotar, no ensino médio, metodologias 
que privilegiam a história da literatura, porque elas 
incorporam contextos socioculturais que favorecem a 
compreensão da linguagem literária.

0  devem privilegiar o estudo de obras que se ajustam 
às necessidades programáticas tanto da Lingua 
Portuguesa quanto das demais disciplinas da estrutura 
curricular, enfatizando a função didático-pedagógica 
da literatura e de outros códigos e linguagens.

©  devem buscar a adequação de obras literárias 
a serem lidas, tomando como referência a idade 
dos alunos, a motivação e. ainda, o conteúdo 
programático a ser ministrado, favorecendo a 
interação entre língua e literatura.

0  devem adotar metodologias que privilegiam o contato 
direto com o texto literário e reflexões acerca das 
relações que o texto estabelece com outras áreas do 
conhecimento e com outros códigos e linguagens.

QUESTÃO 19

No meio do meu descanso, toca o telefone: “Boa tarde, 

senhor. Aqui éda Mega Plus International,que, porsuaboa 

relação como cliente, vai estar disponibilizando, totalmente 

grátis, sem nenhum custo adicional, o Ultra Mega Plus 

Card, com todas as vantagens do programa especial Mega 

Plus Services Vai estar também oferecendo ...” Pronto, 

já me perdi no gerúndio desnecessário dela. Respondo: 

“Obrigado pela oferta, mas não vou estar querendo, já 

tenho outro” "Mas, senhor. ” , insiste a atendente, “que 

vantagens o seu cartão já oferece?" Respondo: “Não 

oferece vantagem nenhuma, mas o que rola entre a gente 

é uma relação sem interesse, é só amor mesmo...sabe 

aquele não querer mais que bem querer de Camões. A 

atendente de telemarketing se despede, mas não sem 

antes rir do outro lado da linha.

Disponíveí em: <www.sacodefilo.com>. Acesso em: 03 ago. 2011( com adaptações).

Em casos oomo o do texto acima, o uso do gerúndio 

constitui mais o que a descrição tradicional chama na de 

vício de linguagem do que propriamente uso incorreto do 

ponto de vista da norma padrão Dessa forma, esse uso 

fere mais aspectos estilísticos que estruturais da norma. 

Nessa perspectiva, assinale a opção em que o enunciado 

apresenta o mesmo tipo de inadequação linguística.

©  O Mário, ele vive dizendo que não gosta de ir ao cinema. 

©  Você sabe que tenho ainda todas as tuas anotações 

do caso.

@ Eu, naquele momento de susto, se senti confuso 

e atordoado

©  Pediu para que seje visto o caso com maior 

atenção possível.

0  A vítima do estrupo deu queixas na delegacia de 

sua cidade.

14
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QUESTÃO 20

De ordinário, quando se diz que certo termo deve 
concordar com outro, tem-se em vista a forma gramatical 
do termo de referência. Dúzia, povo, embora exprimam 
pluralidade e multidão de seres, consideram-se, por 
causa da forma, como nomes no singular. Há, contudo, 
condições em que se despreza o critério da forma e, 
atendendo apenas à ideia representada pela palavra, 
se faz a concordância com aquilo que se tem em mente. 
Consiste a sínese em fazera concordância de uma palavra 
não diretamente com outra palavra, mas com a ideia que 
esta última sugere.

SAID ALI, M. Gramática histórica da língua portuguesa 7. ed.
Rio de Janeiro: Melhoramentos, 1971 (com adaptações).

A definição extraída de Said Ali, reproduzida acima, 
apresenta uma figura de sintaxe, a sínese, identificada, na 
maioria das vezes, em variantes mais populares da língua. 
Assinale a opção que apresenta um exemplo desse tipo 
de fenômeno sintático.
©  A maioria dos porcos ainda estava sendo recolhidos 

naquela hora
©  Ao pobre homem mesquinho, basta-lhe um burrico e 

uma cangalha.
©  Chegaram o pai, a irmã e o cunhado com uma pressa 

que assustava.
©  Pretendia implantar um monopólio exclusivo de café e 

tabaco na região.
©  No fundo, a multidão se consolava. Para isso, 

pensavam em nós mesmos.

QUESTÃO 21

Desde o final da década de 1970, começou um forte 
questionamento sobre a validade do ensino da redação 
como um mero exercício escolar, cujos objetivos principais 
seriam observar e apontar, através de uma correção 
quase estritamente gramatical, os “erros” cometidos pelos 
alunos. (...) Os alunos exercitariam uma forma escrita que 
raramente dialoga com outros textos e com vários leitores.
BUNZEN, C. Da era da composição a era dos generos: reflexões sobre o ensino 

de produção de texto no ensino médio. In BUNZEN, C., MENDONÇA M. (Orgs). 
Português no ensrtomedb e a fomtaçâo do professor Sao Paulo : Parábola

Editorial, 2006. p 147.
Considerando o texto acima e a prática de redação em 
ambiente escolar, assinale a opção correta.

©  A moderna pedagogia linguistica recomenda a prática 
da redação como estratégia de avaliação.

©  A redação escolar tem mantido identidade com outros 
gêneros textuais divulgados na escola 

©  É salutar que a produção de textos na escola abranja 
outras esferas da comunicação humana.

©  Nas produções de textos escolares, a função 
referencial da linguagem deve sempre ser priorizada 
como propósito comunicativo.

©  A redação escolar deve ser um exercício de escrita 
direcionado ao professor leitor

QUESTÃO 22

Para se formar e poder exercer bem sua profissão, 

um médico precisa dominar os saberes científicos, obtidos 

no curso universitário, e os saberes da ação, aprendidos 

durante o trabalho em hospitais, onde ele compartilha com 

médicos e enfermeiros o atendimento a pacientes. Se ele 

tiver somente o saber científico, pode até se tornar um bom 

conhecedor da medicina, mas jamais será um bom médico. 

Com os professores, ocorre situação semelhante: sem a 

prática, o educador não será eficiente em sala de aula.

CHARTIER, Anne-Marie. Nova Escola. S io  Pauio: Abril. n. 236, ouL/2010.

Estabelecendo a analogia entre as ideias manifestadas 
pela especialista francesa no texto acima e a formação 
e prática do professor de literatura em sala de aula, 
depreende-se que este deve

©  relacionar os saberes científicos aos saberes da ação, 
o que lhe permite fazer opções pedagógicas, e, ao 
aplicar domínios disponibilizados pela teoria, interferir 
nos objetivos definidores do conhecimento literário.

©  atualizar sua competência, ao discutir, por exemplo, 
obras com as quais não teve contato em sua formação, 
o que permite uma relação simétrica entre professor 
e aluno, condição indispensável na análise crítica de 
obras literárias.

©  reconhecer as diferenças entre o domínio das teorias 
e os métodos de ensino de literatura, mas concebê- 
los como irrelevantes frente ao acompanhamento do 
progresso e das dificuldades dos alunos em leitura de 
obras literárias.

©  usar com competência, durante o ano, todo o livro 
didático, o qual proporciona o domínio teórico 
necessário para abordar o historicismo literário, 
indispensável ao entendimento de obras de quaisquer 
gênero e época 

©  conceber a formação teórica como instância de 
abstrações, composta de generalizações e conceitos 
obrigatórios nos curriculares universitários, mas 

distanciada da prática escolar

15
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QUESTÃO 23 QUESTÃO 24

Iracema voou

Iracema voou 
Para a América 
Leva roupa de lã 
E anda lépide
Vê um filme de quando em vez 
Não domina o idioma inglês 
Lava chão ruma casa de chá

Tem saído ao luar 
Com um mímico 
Ambiciona estudar 
Canto lírico
Não dá mole pra policia 
Se puder, vai ficando por lá 
Tem saudade do Ceará 
Mas não muita 
Uns dias, afoita 
Me liga a cobrar:
—  É Iracema da América

BUARQUE, C. 1998. Disponível em: <www.chicobuarque.com.br/construcao/ 
mestre.asp?pg=iracema_98 htrrp». Acesso em: 11 ago. 2011

Acanção de Chico Buarque reproduzida acima mostra que 
personagens e temas da literatura permanecem presentes 
em formas e suportes diversos. Nessa perspectiva, como 
se estabelece a relação entre essa canção e o romance 
Iracema, de José de Alencar?

O  Ampliado pelo gênero musical, o texto de Chico 
Buarque apresenta aspectos culturais semelhantes 
aos da obra alencariana, relacionados ao projeto de 
construção da identidade nacional, sob a influência do 
movimento emancipatório iniciado no século XIX.

©  Os temas viagens, natureza e novo mundo, bem como 
a linguagem, convergentes tanto na canção quanto na 
obra de Alencar, retratam anseios nacionalistas em 
criar uma literatura portadora da identidade brasileira. 

@ Embora a canção reaproveite da obra de Alencar a 
figura do indígena, exílio e busca pela modernidade, 
ela o faz em uma perspectiva de desconstrução 
desses elementos caracteriza dores do período.

©  A (re)valorização e a fixação da identidade nacional 
constituem a antitese que fundamenta a escrita da 
canção, o que explica a negação do passado nacional 
e artístico revelada por Chico Buarque.

©  A relação de intertextualidade que se estabelece 
entre o texto contemporâneo e o romântico confirma 
a predominância da cultura colonizada em relação ao 
colonizador português na América.

O conhecido modelo de proposta de redação "Minhas 
férias“ parece perpetuar-se no meio escolar, dado que 
ainda são solicitadas produções textuais em que o aluno 
somente tem como referência o tema a ser abordado, sem 
quaisquer outras explicitações acerca de sua produção.

Considerando as especificidades dessa proposta de 
escrita, sob a perspectiva de que a produção textual se 
caracteriza não somente pelos seus aspectos linguisticos 
e textuais, mas também pelas suas funções frente
ás relações sociais particulares, pelos seus aspectos
sociocomunicativos, analise as afirmações seguintes.

I. A estratégia mencionada reflete aquilo que vários 
estudos acerca das especificidades do processo 
escriturai vêm discutindo recentemente: as 
habilidades nesse processo se realizam a partir 
de abstrações, as quais dispensam sobretudo as 
interferências extralinguísticas, contextuais.

II. Â  medida que os propósitos comunicativos, como 
parte das condições de produção do texto, foram
deixados de lado na proposição da atividade, a
realização desta se tornou inócua.

III. A atividade mencionada limitou o processo 
de produção do aluno, comprometendo seu 
desempenho, por não ser indicada a situação 
comunicacional envolvida.

É cometo o que se afirma em

© 1, apenas.
© III, apenas.
@ 1 e II, apenas.
© II e III, apenas
© 1, II e III.

AREA LIVRE

-  1 6  -
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QUESTÃO 25

Nos excertos I e II a seguir, encontram-se algumas atividades propostas em livros didáticos de língua portuguesa. 

Excerto I
Atividade com trecho do poema O operário em construção, de Vinícius de Moraes.
Proposta:
( . . . )

2. Aponte todos os substantivos presentes no texto.
3. Aponte um substantivo abstrato presente no texto.
4 Aponte um substantivo concreto presente no texto
5. Qual é o único substantivo presente no texto que admite uma forma para o masculino e outra para o feminino?
6. Há, no texto, algum substantivo próprio? Em caso afirmativo, aponte-o.

Excerto II
Atividade com o poema Os dias Felizes, de Cecília Meireles.
Proposta:
1. Reescreva os versos substituindo as palavras destacadas por suas formas plurais.

a) “A doçura maior da vida/flui na luz do sol"
b) “formigas ávidas devoram/ a albumina do passa ro frustrado.’

AZEVEDO, D. G. Palavra e criação: língua portuguesa. São Paulo: FTD, 1996. v.8, p. 102 (com adaptações).

As atividades em I e II

©  enfatizam a relação lúdica do leitor com o poema, o que permite o aprofundamento da leitura.

©  usam os poemas como recurso e pretexto para trabalhar com os alunos tópicos de gramática, ignorando aspectos 
mais relevantes.

@ são coerentes com os Parâmetros Curriculares Nacionais, principalmente por obedecerem o princípio de que não 
se formam bons leitores oferecendo materiais de leitura empobrecidos.

©  exploram o sentido dos poemas, a partir de tópicos de gramática, o que está em consonância com os Parâmetros 
Curnculares Nacionais, que propõem, para o ensino fundamental, o desenvolvimento das habilidades linguísticas 
básicas.

0  permitem a aproximação do aluno com a linguagem de poema, atendendo, assim, a um dos objetivos dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, o de conhecer e analisar criticamente os usos da língua como 
veículo de valores e preconceitos de classe, credo, gênero ou etnia.

AREA LIVRE
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QUESTÃO DISCURSIVA 3

A leitura das obras literárias nos obriga a um exercício 
de fidelidade e de respeito na liberdade de interpretação. 
Há uma perigosa heresia crítica, tipica de nossos dias, 
para a qual de uma obra literária pode-se fazer o que se 
queira, nelas lendo aquilo que nossos mais incontrolãveis 
impulsos nos sugerirem. Não é verdade. As obras literárias 
nos convidam à liberdade da interpretação, pois propõem 
um discurso com muitos planos de leitura e nos colocam 
diante das ambiguidades e da linguagem da vida Mas 
para poder seguir reste jogo, no qual cada geração lê as 
obras literárias de modo diverso, é preciso ser movido por 
um profundo respeito para com aquela que eu, alhures, 
chamei de intenção do texto.

ECO, H. Sobre algumas funções da literatura. In: Sobre a literatira
Rio de Janeiro: Recond, 2003, p.12 (com adaptações).

Metáfora
Gilberto Gil

Uma lata existe para conter algo 
Mas quando o poeta diz: “Lata”
Pode estar querendo dizer o incontível

Uma meta existe para ser um alvo 
Mas quando o poeta diz: "Meta"
Pode estar querendo dizer o inatingível
Por isso, não se meta a exigir do poeta 
Que determine o conteúdo em sua lata 
Na lata do poeta tudonada cabe 
Pois ao poeta cabe fazer 
Com que na lata venha caber 
O incabível
Deixe a meta do poeta, não discuta 
Deixe a sua meta fora da disputa 
Meta dentro e fora, lata absoluta 
Deixe-a simplesmente metáfora

Considerando o texto de Humberto Eco e o metapoema de Gilberto Gil, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema:

As especificidades da linguagem literária

Em seu texto, você deverá traçar um paralelo entre “intenção do texto” e “liberdade de interpretação” (valor: 10,0 pontos)



365

ENADE 2011
SÍAWE NAQOIWL D£ DES3.ttHHO DOS ESTUQWTES

QUESTÃO DISCURSIVA 5

Segundo Grice, são quatro as máximas conversacionais que regem o 
comportamento comunicativo dos falantes em uma interação verbal: a máxima 
da qualidade, a máxima da quantidade, a máxima da relevância e a máxima 
do modo. Essas máximas podem ser explicadas, em poucas palavras, da 
seguinte forma:

Máxima de qualidade: a contribuição conversacional do falante dove ser a 
mais verdadeira possível.

Máxima de quantidade: a contribuição conversacional do falante deve ser 
tão informativa quanto necessária.

Máxima de relevância: a contribuição conversacional do falante deve 
ser pertinente em relação ao objeto da conversa.

Máxima de modo: a contribuição conversacional do falante deve ser 
ordenada, clara e breve.

Máximas conversacionais. In  Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2011.
Disponível em: <www.infopedia.pt>. Acesso em: 31 ago. 2011(com adaptações).

Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo acerca de duas das 

quatro máximas conversacionais de Grice. Em seu texto, apresente exemplos em que:

a) as máximas sejam atendidas; (valor: 5,0 pontos)

b) as máximas sejam violadas, (valor: 5,0 pontos)

http://www.infopedia.pt
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Prezado(a) estudante,
1 - A seguir, serao apresentadas questões de múltipla escolha (objetivas) relativas ao Componente 

Especifico dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Letras, assim distribuídas:

Cursos Número das questões

Licenciatura 26 a 35
Bacharelado 36 a 45

2 - Você deverá responder APENAS ás questões referentes ao curso no qual você está inscrito,
conforme consta no Cademo de Respostas.

3 - Observe atentamente os números das questões de múltipla escolha correspondentes ao curso
no qual você está inscrito para assinalar corretamente no Caderno de Respostas.

QUESTÃO 26

Na Sociologia da Educação, o currículo é considerado 
um mecanismo por meio do qual a escola define o 
plano educativo para a consecução do projeto global 
de educação de uma sociedade, realizando, assim, sua 
função social. Considerando o currículo na perspectiva 
critica da Educação, avalie as afirmações a seguir

I. O currículo é um fenômeno escolar que se 
desdobra em uma prática pedagógica expressa 
por determinações do contexto da escola.

II. O currículo reflete uma proposta educacional que 
inclui o estabelecimento da relação entre o ensino 
e a pesquisa, na perspectiva do desenvolvimento 
profissional docente.

III. O curriculo é uma realidade objetiva que inviabiliza 
intervenções, uma vez que o conteúdo ê condição 
lógica do ensino.

IV O currículo é a expressão da harmonia de valores 
dominantes inerentes ao processo educativo.

É correto apenas o que se afirma em 

O I.
©  II.

@ I e III.

©  II e IV.

©  III e IV.

QUESTÃO 27

O fazer docente pressupõe a realização de um 
conjunto de operações didáticas coordenadas entre si. São 
o planejamento, a direção do ensino e da aprendizagem e 
a avaliação, cada uma delas desdobradas em tarefas ou 
funções didáticas, mas que convergem para a realização 
do ensino propriamente dito.

LIEÃNEO, J. C. Didática. São Paulo: Cortez, 2004, p. 72.

Considerando que, para desenvolver cada operação 
didática inerente ao ato de planejar, executar e avaliar, 
o professor precisa dominar certos conhecimentos 
didáticos, avalie as afirmações abaixo no que se refere a 
conhecimentos e domínios esperados do professor

I. Conhecimento dos conteúdos da disciplina que 
leciona, bem como capacidade de abordá-los de 
modo contextualizado.

II. Dominio das técnicas de elaboração de provas 
objetivas, que configuram como instrumentos 
quantitativos precisos e fidedignos.

III. Dominio de diferentes métodos e procedimentos 
de ensino e capacidade de escolhê-los conforme 
a natureza dos temas a serem tratados e as 
características dos estudantes.

IV. Dominio do conteúdo do livro didático adotado, 
que deve conter todos os conteúdos a serem 
trabalhados durante o ano letivo.

É cometo apenas o que se afirma em

© I e II.
© I e III.
© l ie  III.
© l ie  IV.
© Ill e IV.

  21 -------
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QUESTÃO 31

Texto I

O termo "adaptar“ está presente, hoje, em muitos setores da vida das pessoas: na 
adaptação escolar de uma criança, na adaptação de um romance para um filme ou na 
adaptação de objetos, instrumentos ou textos literários para outros destinatários que não os 
originais. Segundo o dicionário Aurélio, adaptar significa “ajustar, acomodar, adequar” . [...]

Essa adequação de comportamentos, objetos, instrumentos ou textos, de uma maneira 
geral, configura uma prática problematizada porque, justamente, envolve dois sujeitos: “o 
que faz" e aquele “para quem se faz“, dados os diferentes pontos de vista do “emissor“ e 
do “receptor"’ do produto final. A preocupação primeira do sujeito adaptador deverá ser a de 
assumir o lugar do outro, a fim de melhor executar sua tarefa. Essa postura, no entanto, nem 
sempre é garantia de um resultado final satisfatório para o público-alvo.

[...] No entanto, o artificio pode configurar uma solução, á medida que faculta á criança o 
acesso a objetos ou artefatos não destinados, inicialmente, a ela.

BÕHM, G. H. Peter Pan para crianças brasileras: adaptação de Monteiro Lcbato para a obra de James Barrie. Irr. CECCANTINI, J. L. (Oig.)
Leitura e LReratira infanto-juvenil: Memória de Gramado, São Paulo: Cultura Acadêmica; Assis: AMEP, 2004, p.58-71.

Texto II

E foi, provavelmente, no bojo de um de seus projetos previamente combinados com 
Octales, da Companhia Editora Nacional, que, em 1936, [Monteiro Lobato] lança seu D 
Quixote das crianças Nesse livro, encontra-se um projeto de leitura, de tradução e adaptação 
E o leitor de hoje —  em particular, o educador preocupado com questões de leitura —  pode 
encontrar, nesse Quixote, respostas para questões que permeiam seu dia a dia escolar e que 
abrangem desde a crucial pergunta “que livro indicar?” até a questão de os clássicos serem 
ou não adequados a tal ou qual faixa etária.

LAJQLO, M. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. São Paulo: Ática, 1994, p. 97 (com adaptações).

Considerando os textos I e II, avalie as seguintes afirmações.

I. Os textos literários, quando adaptados para se adequarem ao leitor iniciante, revelam o caráter didático e 
utilitário, que os liga a um ramo específico do conhecimento (valores morais, tópicos gramaticais, fatos históricos, 
entre outros).

II. A existência de um projeto ficcional levado a termo pelo autor que se propõe efetuar a adaptação de um texto
literário pode dotar a adaptação de uma função mediadora na formação de leitores.

Ill O processo de adaptação, qnando atinge a motivação estética da literatura e o repertório do destinatário, tende 
a promover a interação entre leitor e texto, sujeito e objeto de leitura

IV. O processo de adaptação de textos literários implica a redução e o empobrecimento da obra original, causando
danos à linguagem literária e aos recursos estilísticos da obra.

Está correto apenas o que se afirma em 

O  lo  III.
©  I e IV.
©  lie  III 
©  I, II e IV.
©  II, III e IV.

---------------------------------------------------------------------------------  24--------------------------------------------------------------------------------
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QUESTÃO 32

Além de auxiliar no aprendizado, a tecnologia faz 

circular os textos de forma intensa, aberta e universal e, 

acredito, vai criar um novo tipo de obra literária ou histórica. 

Dispomos hoje de três formas de produção, transcrição e 

transmissão de texto: a mão, por impressão e por meio 

eletrônico —  e elas coexistem.
Disponível em: <http://revis1aescola.abiil.uoi.com.br/liiigua-portugiiesa/ 

fundamentos/roger-chartier> 
Acesso em: 20 ago. 2011 (com adaptações).

A partir da citação de Roger Chartier, reproduzida acima, 

o que se pode afirmar em relação ao uso das tecnologias 

da informação e da comunicação no ensino da escrita e 

da leitura?

©  A tecnologia, ao fazer circular os textos de forma 

intensa, aberta e universal, acaba instaurando outra 

linguagem, o "intemetês", que, devido ao grande 

alcance entre os usuários em formação escolar, 
vai substituindo, pouco a pouco, a variante culta da 
língua portuguesa 

©  Os instrumentos digitais móveis cada vez mais 

modernos, como, por exemplo, os aparei rios celulares, 

favorecem a mobilidade da leitura, proporcionando 
aos seus usuários a liberdade tão cerceada pelas 

convenções que a leitura impressa impõe.

©  A transformação da técnica de produção, reprodução 

e circulação da cultura escrita, provocada pela 
tecnologia, reforça possibilidades diversas de acesso 

à leitura, mas não descaracteriza outras formas e 

outros suportes.

©  A extinção da leitura em livros impressos no Brasil 

é inevitável, haja vista os leitores hoje conviverem 
com repositórios digitais de leitura cada vez mais 

modernos, como os tablets.

©  Os livros eletrônicos e os textos digitalizados, 

além de oferecerem inúmeras facilidades para a 
leitura e para a pesquisa, detêm a primazia sobre 

a cultura impressa.

QUESTÃO 33

Muito se tem falado sobre o ensino linguístico-discursivo 

da Língua Portuguesa desde a publicação dos PCN-LP 

(BRASIL, 1998). Essa visão é extremamente adequada 

às novas concepções de ensino de línguas no mundo, que 

precisa, cada vez mais, de um ser humano apto a atuar 

socialmente em termos de linguagem Essa forma de ver 

também se afina aos novos estudos do letramento, que 

enfatizam a necessidade de Irazer, para dentro da escola ,as 

demais práticas sociais.

Essa perspectiva è

© recorrente na tese inatista de Chomsky, segundo a 

qual a faculdade da linguagem é um esquema formal 

e abstrato.

©  complementar aos ensinamentos vygotskyanos, que 

revelam evidências de que a língua é uma atividade 

social, global e cooperativa.

0  divergente da tese construtivista de Piaget, segundo 

a qual o conhecimento é resultado de atividades 

estruturadoras dos indivíduos.

©  contrária à explicação sistêmica-funcionalista de 

Halliday, para quem a linguagem, ao ser proferida em 

contexto, possui sempre uma função social 

©  inerente à tese inatista expressa em Lennemberg, 

que postula que falar é natural como andar e considera 

natural a aprendizagem da leitura e da escrita.

AREA LIVRE

  25 ---------

LICENCIATURA A19201125

http://revis1aescola.abiil.uoi.com.br/liiigua-portugiiesa/%e2%80%a8fundamentos/roger-chartier
http://revis1aescola.abiil.uoi.com.br/liiigua-portugiiesa/%e2%80%a8fundamentos/roger-chartier
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QUESTÃO 34

O seguinte diálogo entre uma mãe (A) e sua filha de 2 anos (N) foi transcrito como foi falado.

A: “E o que você fez, depois, meu bem?”

N: “Eu fazi o favô de i lá pa ela.’

A: “Ah, é? E daí?”

N: “Eu tússi o pacotchi pa ela.”

A: “Que lindinhal Você gosta da vovó?"

N: "Eu amu ela '

De acordo com o entendimento atual de linguagem e de sua aquisição, essa fala é um bom exemplo para ser usado 

por um professor em sala de aula porque revela que

O  N, como interlocutora, está aprendendo sua língua na interação, pautada pelo foco na comunicação.

O  N, como ainda é nova, está errando muito no seu modo de falar, porque não interiorizou a gramática padrão.

@ N, como falante nativa, está-se apropriando da língua padrão, sendo o seu falar uma idiossincrasia indevida.

©  A, como mãe e interlocutora adulta, não corrige a filha, mas deveria comgi-la para ela aprendera metalmguagem.

0  A, como mãe e interlocutora adulta, não corrige a filha, porque desconhece a gramática normativa e, assim, aceita 

tudo o que é dito pela filha pequena.

QUESTÃO 35

Na tradição escolar brasileira, havia um evento denominado “dar lição", em que se pedia aoaluno que se levantasse, 

lesse um texto indicado e, em seguida, criasse uma paráfrase do que havia lido, usando palavras próprias.

Segundo as atuais teorias e metodologias de ensino da língua,

O  a leitura silenciosa coletiva deve ceder lugar à leitura em voz alta.

©  a leitura em voz alta por um único aluno não traz benefícios aos demais colegas.

0  o hábito de criar um texto parafrástico é nocivo porque favorece interpretações equivocadas.

©  a referida tradição deve ser abandonada porque o ato de levantar-se contribui fortemente para a insegurança 

linguistica do aluno.

0 o professor poderá, na oportunidade de ouvir a paráfrase construída pelo aluno leitor, fazer mediações, para facilitar 

a compreensão da leitura.

  26 ------------------------------------------------
LICENCIATURA

A 1 9 2 0 1 1 2

A19201126
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ANEXO 10 -  PROVA DE 2014

S I N A E S
tislvma Nacional do Avaliação da Cducoçlo Suporior

ENADE 2014
EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

LETRAS
PORTUGUÊS

L i c e n c i a t u r a

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

30
1. Verifique se, além deste caderno, você recebeu o Caderno de Respostas, destinado à transcrição das 

respostas das questões de múltipla escolha (objetivas), das questões discursivas e do questionário de 
percepção da prova.

2. Confira se este caderno contém as questões discursivas e de múltipla escolha (objetivas), de formação 
geral e do componente específico da área, e as relativas à sua percepção da prova. As questões estão 
assim distribuídas:

Partes
Número das 

questões

Peso das 
questões no 
componente

Peso dos 
componentes no 
cálculo da nota

Formação Geral/Discursivas D le D 2 40%
25%

Formação Geral/Objetivas 1 a 8 60%

Componente Específico/Discursivas D3aD5 15%
75%

Componente Específico/Objetivas 9 a 35 85%

Questionário de Percepção da Prova 1 a 9 - -

3. Verifique se a prova está completa e se o seu nome está correto no Caderno de Respostas. Caso contrário, 
avise imediatamente um dos responsáveis pela aplicação da prova. Você deve assinar o Caderno de Respostas 
no espaço próprio, com caneta esferográfica de tinta preta.

4. Observe as instruções sobre a marcação das respostas das questões de múltipla escolha (apenas uma resposta 
por questão), expressas no Caderno de Respostas.

5. Use caneta esferográfica de tinta preta, tanto para marcar as respostas das questões objetivas quanto para 
escreveras respostas das questões discursivas.

6. Responda cada questão discursiva em, no máximo, 15 linhas. Qualquer texto que ultrapassar o espaço 
destinado à resposta será desconsiderado.

7. Não use calculadora; não se comunique com os demais estudantes nem troque material com eles; 
não consulte material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie.

8. Você terá quatro horas para responder às questões de múltipla escolha e discursivas e ao questionário de 
percepção da prova.

9. Quando terminar, entregue ao Aplicadorou Fiscal o seu Caderno de Respostas.
10. Atenção! Você deverá permanecer, no mínimo, por uma hora, na sala de aplicação das provas e só poderá 

levar este Caderno de Prova após decorridas três horas do início do Exame.

MISTO 
Papel 

FSC FSC* C101537 I I  II
M inistério 

da Educação
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QUESTÃO DISCURSIVA 1 ............... ....................................................................................................................................

Os desafios da m obilidade urbana associam-se à necessidade de desenvolvim ento urbano sustentável. 
A ONU define esse desenvolvimento como aquele que assegura qualidade de vida, incluídos os componentes 
ecológicos, culturais, políticos, institucionais, sociais e econômicos que não comprometam a qualidade de 
vida das futuras gerações.

O espaço urbano brasileiro é marcado por inúmeros problemas cotidianos e por várias contradições. Uma das 
grandes questões em debate diz respeito à mobilidade urbana, uma vez que o m omento é de motorização 
dos deslocamentos da população, por meio de transporte coletivo e individual.
Considere os dados do seguinte quadro.

M obilidade urbana em  cidade com mais de 500 mil habitantes

M odalidade Tipologia Porcentagem [%)
Não motorizado A pé 15.9

Bicicleta 2.7

Motorizado coletivo
Ônibus municipal 22.2
Ônibus metropolitano 4.5
Metroferrovíárío 25,1

Motorizado individual Automóvel 27,5
Motocicleta 2.1

Tendo em vista o texto  e o quadro de mobilidade urbana apresentados, redija um texto dissertativo, 
contemplando os seguintes aspectos:
a) consequências, para o desenvolvimento sustentável, do uso mais frequente do transporte motorizado; 

(valor: 5,0 pontos)
b) duas ações de intervenção que contribuam para a consolidação de política pública de incremento ao uso 

de bicicleta na cidade mencionada, assegurando-se o desenvolvimento sustentável, (valor: 5,0 pontos)
I ......  1

ENADE 2014
EXAME NACIONAL Df DESEMPEA HO DOS ESTUOANTES

QUESTÃO DISCURSIVA 2 ....................................................................................................................................................

Três jovens de 19 anos de idade, moradores de rua, foram presos em flagrante, nesta quarta-feira, por terem 
ateado fogo em um jovem de 17 anos, guardador de carros. O motivo, segundo a 14.a DP, foi uma "briga por 
ponto". Um motorista deu "um  trocado" ao menor, o que irritou os três moradores de rua, que também 
guardavam carros no local. O menor fo i levado ao Hospital das Clínicas (HC) por PMs que passavam pelo 
local. Segundo o HC, ele teve queimaduras leves no ombro esquerdo, foi medicado e, em seguida, liberado. 
Os indiciados podem pegar de 12 a 30 anos de prisão, se ficar comprovado que a intenção era matar o menor. 
Caso contrário, conforme a 14.a DP, os três poderão pegar de um a três anos de cadeia.

Disponível em:<http://wwwl.folha.uol.com.br>. Acesso em: 28 jul. 2013 (adaptado).

A partir da situação narrada, elabore um texto dissertativo sobre violência urbana, apresentando:

a) análise de duas causas do tipo  de violência descrita no texto; (valor: 7,0 pontos)

b) dois fatores que contribuiriam  para se evitar o fa to descrito na notícia, (valor: 3,0 pontos)

http://wwwl.folha.uol.com.br
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O trecho da música "Nos Bailes da Vida", de Milton Nascimento, "todo artista tem de ir aonde o povo está", é antigo, 
e a música, de tão tocada, acabou por se tornar um estereótipo de tocadores de violões e de rodas de amigos em 
Visconde de Mauá, nos anos 1970. Em tempos digitais, porém, ela ficou mais atual do que nunca. É fácil entender 
o porquê: antigamente, quando a informação se concentrava em centros de exposição, veículos de comunicação, 
editoras, museus e gravadoras, era preciso passar por uma série de curadores, para garantir a publicação de um 
artigo ou livro, a gravação de um disco ou a produção de uma exposição. O mesmo funil, que poderia ser injusto e 
deixar grandes talentos de fora, simplesmente porque não tinham acesso às ferramentas, às pessoas ou às fontes 
de informação, também servia como filtro de qualidade. Tocar violão ou encenar uma peça deteatro em um grande 
auditório costumava ter um peso muito maior do que faze-lo em um bar, um centro cultural ou uma calçada. 
Nas raras ocasiões em que esse valor se invertia, era justamente porquie, paia uso do espaço "alternativo", havia 
mecanismos de seleção tão ou mais rígidos que os do espaço oficial.
RADFAHRER, L  Todo artista tem de ir aonde o povo está.Disponível em: <http://n10v0.itaucultural.0rg.br>. Acesso em: 29 fui. 2014 (adaptado).

A partir do texto acima, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. O processo de evolução tecnológica da atualidade democratiza a produção e a divulgação de obras 
artísticas, reduzindo a importância que os centros de exposição tinham nos anos 1970.

PORQUE
II. As novas tecnologias possibilitam que artistas sejam independentes, montem seus próprios ambientes 

de produção e disponibilizem seus trabalhos, de forma simples, para um grande número de pessoas.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.
O  Asasserçõesl e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I .
0  Asasserçõesl e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I I .
0  A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
©  A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
0  As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 02 ..................................................................................................................................................................................

Com a globalização da economia social por meio das organizações não governamentais, surgiu uma discussão 
do conceito de empresa, de sua forma de concepção junto às organizações brasileiras e de suas práticas. 
Cada vez mais, é necessário combinar as políticas públicas que priorizam modernidade e competividade 
com o esforço de incorporação dos setores atrasados, mais intensivos de mão de obra.

Disponível em: <http://unpanl.un.org>. Acesso em: 4 ago. 2014 (adaptado).

A respeito dessa temática, avalie as afirmações a seguir.
I. O terceiro setor é uma mistura dos dois setores econômicos clássicos da sociedade: o público, 

representado pelo Estado, e o privado, representado pelo empresariado em geral.
II. É o terceiro setor que viabiliza o acesso da sociedade à educação e ao desenvolvimento de técnicas 

industriais, econômicas, financeiras, políticas e ambientais.
III. A responsabilidade social tem  resultado na alteração do perfil corporativo e estratégico das empresas, 

que têm reformulado a cultura e a filosofia que orientam as ações institucionais.
Está correto o que se afirma em
O  I, apenas.
0 II, apenas.
©  I e III, apenas.
0 II e III, apenas.
0 I, II e III.

QUESTÃO 01 .............. .....................................................................................................................................................

I

http://n10v0.itaucultural.0rg.br
http://unpanl.un.org
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Pegada ecológica é um indicador que estima a demanda ou a exigência humana sobre o meio ambiente, 
considerando-se o nível de atividade para atender ao padrão de consumo atual (com a tecnologia atual). É, de 
certa forma, uma maneira de medir o fluxo de ativos ambientais de que necessitamos para sustentar nosso padrão 
de consumo. Esse indicador é medido em hectare global, medida de área equivalente a 10 000 m2. Na medida 
hectare global, são consideradas apenas as áreas produtivas do planeta. A biocapacidade do planeta, indicador 
que reflete a regeneração (natural) do meio ambiente, é medida também em hectare global. Uma razão entre 
pegada ecológica e biocapacidade do planeta igual a 1 indica que a exigência humana sobre os recursos do 
meio ambiente é reposta na sua totalidade pelo planeta, devido à capacidade natural de regeneração. Se for 
maior que 1, a razão indica que a demanda humana é superior à capacidade do planeta de se recuperar e, se for 
menor que 1, indica que o planeta se recupera mais rapidamente.

Razão entre a pegada ecológica 
, e a biocapacidade do planeta

ENADE 2 0 1 4
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QUESTÃO 03 .............................................................................................................................................................

1.52

Disponível em:<http://financasfaceis.wordpress.com>. Acesso em: 10 ago, 2014,

O aumento da razão entre  pegada ecológica e biocapacidade representado no grá fico  evidencia

O  redução das áreas de p lantio  do planeta para valores in ferio res a 10 000 m 2 devido ao padrão atual 
de consumo de produtos agrícolas.

©  aumento gradual da capacidade natural de regeneração do planeta em relação às exigências humanas. 

®  reposição dos recursos naturais pelo planeta em sua to ta lidade  fren te  às exigências humanas.

®  incapacidade de regeneração natura l do planeta ao longo do período 1961-2008.

©  tendência a desequilíbrio gradual e contínuo da sustentabilidade do planeta

I

http://financasfaceis.wordpress.com


376

ENADE 2014
EÍUME NftCIOHALOE DEEEMFtNMO OOSEETIUMWTES

QUESTÃO 04

Importante website de relacionamento caminha para 
700 milhões de usuários. Outro conhecido servidor de 
microblogging  acumula 140 milhões de mensagens ao 
dia. É como se 75% da população brasileira postasse um 
comentário a cada 24 horas. Com as redes sociais cada 
vez mais presentes no dia a dia das pessoas, é inevitável 
que muita gente encontre nelas uma maneira fácil, 
rápida e abrangente de se manifestar.

Uma rede social de recrutamento revelou que 92% 
das empresas americanas já usaram ou planejam 
usar as redes sociais no processo de contratação. 
Destas, 60% assumem que bisbilhotam a vida dos 
candidatos em websites  de rede social.

Realizada por uma agência de recrutamento, uma 
pesquisa com 2 500 executivos brasileiros mostrou 
que 44% desclassificariam, no processo de seleção, um 
candidato por seu comportamento em uma rede social.

Muitas pessoas já  enfrentaram problemas por 
causa de informações online, tanto no campo 
pessoal quanto no profissional. Algumas empresas 
e instituições, inclusive, já adotaram cartilhas de 
conduta em redes sociais.

POLONI,G. O lado perigoso das redes sociais. Revista INFO.
p. 70 - 75, julho 2011 (adaptado).

De acordo com o texto,

O  mais da metade das empresas americanas evita 
acessar websites de redes sociais de candidatos 
a emprego.

O  empresas e instituições estão atentas ao 
comportamento de seus funcionários em websites 
de redes sociais.

0  a complexidade dos procedimentos de rastreio e 
monitoramento de uma rede social impede que 
as empresas tenham acesso ao perfil de seus 
funcionários.

©  as cartilhas de conduta adotadas nas empresas 
proibem o uso de redes sociais pelos funcionários, em 
vez de recomendar mudanças de comportamento.

0  a maioria dos executivos brasileiros utilizaria 
informações obtidas em websites de redes 
sociais, para desclassificar um candidato em 
processo de seleção.

Uma ideia e um aparelho simples devem, em breve, 
ajudar a salvar vidas de recém-nascidos. Idealizado pelo 
mecânicoargentinoJorge Odón, ocisposihvo que leva seu 
sobrenome desentala um bebé preso no canal vaginal — 
e, por mais inusitado que pareça, foi criado com base em 
técnica u sada para remover rolhas de dentro de garrafas. 
O aparelho consiste em uma bolsa plástica inserida em 
uma proteção feita do mesmo material e que envolve a 
cabeça da criança. Estando o dispositivo devidamente 
posicionado, a bolsa é inflada para aderir á cabeça do 
bebê e ser puxad a aos poucos, de forma a não machu cá-
lo. O método de Odón deve substituir outros já arcaicos, 
como o de fórceps e o de tubos de sucção, os quais, se 
usados por mãos maltreinadas, podem comprometer 
a vida do bebê, o que, segundo especialistas, não deve 
acontecer com o novo equipamento.

Segundo o The New York Times, a ideia recebeu apoio 
da Organização Mundial de Saúde (OMS) e já foi até 
licenciada por uma empresa norte-americana de 
tecnologia médica. Não se sabe quand o o equipamento 
começará a ser produzido nem o preço a ser cobrado, 
mas presume-se que ele não passará de 50 dólares, 
com redução do preço em países mais pobres.

GUSMÃO, G. Aparelho deve facilitar partos em srtuacó,-'. de
emergência. Disponível em: <http://examejbril.com.br>.

Acesso em: 18 no v. 2013 (adaptado).

Com relação ao texto acima, avalie asafirmaçõesa seguir.
I. A utilização do método de Odón poderá 

reduzir a taxa de mortalidade de crianças ao 
nascer, mesmo em países pobres.

II. Por ser uma variante dos tubos de sucção, o 
aparelho desenvolvido por Odón é resultado de 
aperfeiçoamento de equipamentos de parto.

III. Por seu uso simples, o dispositivo de Ódontem 
grande potencial de ser usado em países onde 
o parto é usualmente realizado por parteiras.

IV. A possibilidade de, em países mais pobres, 
reduzir-se o preço do aparelho idealizado 
por Odón evidencia preocupação com a 
responsabilidade social.

É correto apenas o que se afirma em 
0 I e II.
©  I e IV.
0  II e III.
©  I, III e IV.
0  II, III e IV.

QUESTÃO 05 .............. ....................................................

6
LETRAS

http://examejbril.com.br
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QUESTÃO 06

As mulheres frequentam mais os bancos escolares que os homens, dividem seu tempo entre o trabalho e os 
cuidados com a casa, geram renda familiar, porém continuam ganhando menos e trabalhando mais que os 
homens.

As políticas de benefícios implementadas por empresas preocupadas em facilitar a vida dasfuncionáriasque 
têm  criança pequena em casa já  estão chegando ao Brasil. Acordos de horários flexíveis, programas como 
auxílio-creche, auxílio-babá e auxílio-amamentação são alguns dos benefícios oferecidos.

Disponível em:<h ttp ://w w w l.fo  lha.uol.com. br>. Acesso em: 30 jul. 2013 (adaptado).

JORNADA MÉDIA TOTAL DE TRABALHO POR 
SEMANA NO BRASIL - (EM HORAS)

mãe com filhos

pai com filhos

mulher chefe de casal 
com filhos

homem chefe de casal 
com filhos

mulher cônjuge em 
casal com filhos

2 5 , 9 3 6 , 8

1 5 , 5 41,4

3 0 , 3 3 6 , 5

10,1 4 4 , 4

31,7

i------ 1 tempo médio por semana dedicado aos afazeres domésticos
i------ 1 tempo médio por semana dedicado ao trabalho remunerado

Disponível em: <http://ipea.gov.br>. Acesso em: 30 jul. 2013.

Considerando o texto  e o gráfico, avalie as afirmações a seguir.
I. O somatório do tem po dedicado pelas mulheres aos afazeres domésticos e ao trabalho remunerado 

é superior ao dedicado pelos homens, independentemente do form ato da família.
II. 0  fragmento de texto e os dados do gráfico apontam para a necessidade de criação de políticas que

promovam a igualdade entre os géneros no que concerne, por exemplo, a tem po médio dedicado
ao trabalho e remuneração recebida.

III. No fragmento de reportagem apresentado, ressalta-se a diferença entre o tem po dedicado por 
mulheres e homens ao trabalho remunerado, sem alusão aos afazeres domésticos.

É correto o que se afirma em

O  I, apenas.
O  III, apenas.
0 I e II, apenas.
©  II e III, apenas.
©  I, II e III.________________________________________________________________________________________________

7
LETRAS

http://wwwl.fo%20lha.uol.com.%20br
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QUESTÃO 08QUESTÃO 07 .............. ....................................................

0  quadro a seguir apresenta a proporção (%} 
de trabalhadores por faixa de tempo gasto no 
deslocamento casa-trabalho, no Brasil e em três 
cidades brasileiras.

Tempo de 
deslocam ento Brasil

Rio de 
Janeiro

São
Paulo Curitiba

A té cinco m inutos 12,70 5,80 5,10 7,80

De seis m inu tos 
até m eia hora 52,20 32,10 31,60 45,80

Mais de meia hora 
até uma hora 23,60 33,50 34,60 32,40

Mais de uma hora 
até duas horas 9,80 23,20 23,30 12,90

M ais de duas 
horas 1,80 5,50 5,30 1,20

CENSO 201(VIBGE (adaptado).

Com base nos dados apresentados e considerando a 
distribuição da população trabalhadora nas cidades e 
as políticas públicas direcionadas à mobilidade urbana, 
avalie as afirmações a seguir.

I. A distribuição das pessoas por faixa de tempo 
de deslocamento casa-trabalho na região 
metropolitana do Rio de Janeiro é próxima à que 
se verifica em São Paulo, mas não em Curitiba e 
na media brasileira.

II. Nas metrópoles, em geral, a maioria dos postos 
de trabalho está localizada nas áreas urbanas 
centrais, e as residências da população de baixa 
renda estão concentradas em áreas irregulares 
ou na pe ri feri a, o que aumenta otempo gasto por 
esta população no deslocamento casa-trabalho e 
o custo do transporte.

III. As políticas públicas referentes a transportes 
urbanos, como, por exemplo, Bilhete Único 
e Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), ao serem 
implementadas, contribuem para redução do 
tempo gasto no deslocamento casa-trabalho e 
do custo do transporte.

É correto o que se afirma em 

©  I, apenas.
0  III, apenas.
0  I e II, apenas.
0  II e III, apenas.
0  I, II e III.

 Illlllllllllllllllllllllll
• E B Q í O l A f t »

Constantes transformações ocorreram nos meios 
rural e urbano, a partir do século XX. Com o advento 
da industrialização, houve mudanças importantes no 
modo de vida das pessoas, em seus padrões culturais, 
valores e tradições. O conjunto de acontecimentos 
provocou, tanto na zona urbana quanto na rural, 
problemas como explosão demográfica, prejuízo nas 
atividades agrícolas e violência.

Iniciaram-se inúmeras transformações na natureza, 
criando-se técnicas para objetos até então sem utilidade 
para o homem. Isso só foi possível em decorrência 
dos recursos naturais existentes, que propiciaram 
estrutura de crescimento e busca de prosperidade, o 
que faz da experimentação um método de transformar 
os recursos em benefício próprio

A partir das ideias expressas no texto acima, conclui-se
que, no Brasil do século XX,

©  a industrialização ocorreu independentemente 
do êxodo rural e dos recursos naturais disponíveis.

0 o êxodo rural para as cidades não prejudicou as 
atividades agrícolas nem o meio rural porque 
novas tecnologias haviam sido introduzidas 
no campo.

0  homens e mulheres advindos do campo deixaram 
sua cultura e se adaptaram a outra, citadina, 
totalmente diferente e oposta aos seus valores.

©  tanto o espaço urbano quanto o rural sofreram 
transformações decorrentes da aplicação de 
novas tecnologias às atividades industriais e 
agrícolas.

©  os migrantes chegaram às grandes cidades 
trazendo consigo valores e tradições, que lhes 
possibilitaram manter intacta sua cultura, tal 
como se manifestava nas pequenas cidades e no 
meio rural.

8
LETRAS

SANTOS, M. Metamorfoses do espaço habitado.
SSo Paulo: Hucitec, 1988(adaptado).
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QUESTÃO DISCURSIVA S ----------- . . . . . . . . E . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................................ ..

Texto 1

O templo grego tem  por destino ser uma obra humanamente bela e perfeita. O destino da catedral gótica é 
outro: é exprimir um pensamento religioso e transmiti-lo aos crentes. (...) Diante desse esforço de exprimir, 
tudo o mais perde o seu valor: equilíbrio para quê, se o pensamento for, por si mesmo, grandiosamente ou 
audaciosamente desequilibrado? Para que a própria Beleza se nós quisermos exprimir a tortura, a angústia 
e a miséria que retorcem as almas e os corpos em atitudes que não podem ter a plenitude e a elegância das 
Vênus ou dos Apoios?

Texto 3

Depois que Josefes disse isto a Galaaz, voltou Galaaz a Persival e beijou-o, e depois disse a Boorz:

— Saudai por mim muito a dom Lancelote, meu pai e meu senhor, tão logo o vejais.

Então voltou para diante da mesa e ficou de joelhos e não demorou senão pouco. Quando caiu no chão, a 
alma se lhe saiu do corpo e levaram-na os anjos fazendo grande alegria e bendizendo a Nosso Senhor.

SARAIVA, A. J. Poesia e Drama. Lisboa: Gradiva,1990, p.148 (adaptado).

Texto 2

Catedral Gótica. Disponível em: <https://www.flickr.com>. Acesso em: 25 jul. 2014.

HEITOR, M. A Demanda do Santo Graal. São Pauto: Edusp, 1987, p. 468 (adaptado).

9
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Considerando as artes da Antigu idade Clássica e Medieval, redija um texto  d issertativo-argum entativo que 
aborde os seguintes aspectos:

a) antiguidade Clássica: o Belo com o fo rm a de expressão cu ltura l; (valor: 4,0 pontos)

b) antiguidade medieval: transcendência e ascensão mística; (valor: 3,0 pontos)

c) relação de proxim idade en tre  a catedral gótica (Texto 2) e o fragm ento  da Demanda do Santo Graal 
(Texto 3). (valor: 3,0 pontos)

I RASCUNHO
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QUESTÃO DISCURSIVA4 ............... ......................................................................................................................
Texto 1

No estudo das línguas indígenas, podemos destacar dois aspectos principais, um dos quais é o estudo 

sincrôni co das línguas como são faladas atualmente. Esse estudo, de natureza preponderantemente descritiva, 

constitui no Brasil uma tarefa não somente enorme, mas também  urgente. As línguas indígenas brasileiras 

estão desaparecendo em ritm o acelerado. As populações indígenas estão se extinguindo: ou desaparecem 

biologicamente — os indivíduos se exterm inam por fatores de várias naturezas — ou desaparecem como 

comunidades distintas da grande comunidade brasileira de cultura e língua basicamente europeias. Já 

desapareceram no Brasil muitas línguas, agora tota lm ente irrecuperáveis para a ciência. É possível que, 

daqui a 20 anos, já não se possa mais investigar sequer a metade das línguas presentemente faladas por 

índios no in te rio r do país. A investigação dessas línguas é uma das tarefas primeiras para quem quer dedicar- 

se à linguística desinteressada no Brasil. Por serem as línguas ainda relativamente numerosas, requer essa 

tarefa esforço m uito grande e de muita gente; por estarem desaparecendo rapidamente, o esforço tem  que 

ser redobrado, para que se alcancem todas as línguas ainda em tem po e não se deixe que nenhuma passe a 

constitu ir nova "página em branco" na história dos povos indígenas do Brasil.

RODRIGUES, A. D. Tarefas da linguística no Brasil. Disponfvcl em: <http://www.ctnolinguistica.org>. Acesso em: 28 jul. 2014 (adaptado).

Texto 2

Na língua Guató, a vogal prefixai de tom  baixo sofre elisão diante de tema iniciado por vogal :/m a -ó t+ / [m ót+] 

'piranha'. Se a vogal prefixai, porém, tive r tom  alto, ela não é afetada pelo processo de elisão /g ” á-ógwayo/ 

[g"áógwàyò] estou lavando.

Verifica-se essa regra morfofonológica na formação da palavra /m orim ãu /, proveniente do português 

[o li'm ãw] o limão, a que acrescentou-se o prefixo determ inativo /m a -/ + /o rim ã u / -> /m orim ãu /. Como o 

Guató não tem consoantes laterais, o / I /  do português foi substituído pelo / r / .

PALACIO, A. Guató: a Ifngua dos fndlos canoelros do rio Paraguai. Campinas: UNICAMP, 1984 (adaptado).

a) Considerando a relação entre os textos apresentados e tendo como referência o texto 2, explique, 

com base no exemplo citado, o que faz a língua Guató adotar a fisionomia morfológica e fonológica do 

português, (valor: 5,0 pontos)

b) Com base na leitura do texto  1, explique por que as línguas indígenas brasileiras estão desaparecendo 
em ritm o  acelerado, (valor: 5,0 pontos)

ENADE 2 0 1 4
EXAME NACIONAL Dt DESEMPENHO DOS ESTUDANTES
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QUESTÃO DISCURSIVA 5 ............... ............ .............................................. ................ ..............................................

Texto 1

Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com>. Acesso em: 26 ju l. 2014.

Texto 2

As tecnologias informáticas, consideradas novos sistemas para tra ta r e representar a informação, ancoradas 
nos sistemas convencionais, vão m odificar o m odo como as crianças estão habituadas a aprender e também  
am plificar o seu desenvolvim ento cognitivo.

MIRANDA, G. Limites e possibilidades das TIC na Educação. Sísifo, Revista de Ciências da Educação, n. 3, 2007, p.41-50.

Com base nesses textos, redija um texto  dissertativo abordando os seguintes aspectos:

a) necessidade de contínua form ação profissional do fu tu ro  professor de língua em um m undo cada vez 
mais tecnológico; (valor: 5,0 pontos)

b) efeitos da contínua form ação profissional do professor na prática escolar, (valor: 5,0 pontos)

http://2.bp.blogspot.com
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Texto para as questões 09 e 10

Restos

M inha Nossa Senhora do Bom Parto! O caminhão do 
lixo já deve ter passado! Eu juro, seu poliça, foi nessa 
lixeira aqui! Nessa m esm inha! Eu vim  catar verdura, 
sempre acho umas tom ate, umas cenoura, uns 
pim então por aqui. Tudo bonzinho, é só lavar e cortar 
os pedaço podre, que dá pra comer... Aí quando eu 
puxei umas folha de alface, levei o m aior susto. 
Quase desmaiei, até.
Eu, uma m ulher assim forn ida que nem o seu poliça 
tá  vendo, imagine: fiquei de pernas bambas. Me deu 
até tontura . Acho que tam bém  por causa do fedor... 
Uma carniça que só o senhor cheirando, pra saber. 
Mas eu ju ro  por tudo  que é mais sagrado! Tinha 
sim um anjinho m orto  nessa lixeira! Nessa aqui! 
Coitadinho... Deve te r se esgoelado de tan to  chorar. 
A gente via pela sua carinha de sofrim ento. Ele tava 
com a boquinha aberta, cheinha de tapuru. Eu nem 
reparei se era m enino ou menina, porque eu fique i 
m orrendo de pena... E de medo, também ... Os olho... 
É do que mais me alem bro... Esbugalhados, mas com 
a bola preta virada pra dentro , sabe? Ai! Soltei um 
berro e saí correndo.

SERAFIM, L Restas. In: SOUTO, A. Variação Linguistica e texto 
literário: perspectivas para o ensino. Cadernos do  CNLF, 

v. XIV, n. 4, t. 4,2010, p. 3310 (adaptado).

QUESTÃO 09 ............... .......................................................

Considerando a variedade linguística utilizada pela
personagem do texto , avalie as afirmações a seguir.

I. A redução do verbo "estar", como em  "tá " 
e "tava", é uma característica evidenciada 
na fala de sujeitos escolarizados e não 
escolarizados.

II. A elim inação da marca de plural, com o em 
"os pedaço" e "pernas bamba", é um  traço 
das variedades linguísticas populares faladas 
e escritas.

III. A prótese do fonem a /a /  em "a lem bro" é 
uma característica associada à história da 
língua portuguesa.

É corre to  o que se afirm a em

O  I, apenas.
0 III, apenas.
@ I e II, apenas.
©  II e III, apenas.
0  I, lie III.

QUESTÃO 10

Considerando a linguagem utilizada no texto Restos, 
avalie as asserções a seguir e a relação proposta 
en tre  elas.

I. A utilização do pronom e ob líquo  átono 
antes do verbo (próclise) no trecho "M e deu 
até to n tu ra " é característica do português 
brasileiro, mas não abonada, para a língua 
escrita, pela gramática normativa.

PORQUE
II. As regras normatizadas de colocação 

pronom inal não correspondem às tendências 
fonológicas do português brasileiro.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

O  As asserções I e II são proposições verdadeiras, e 
a II é uma justificativa correta da I.

0  As asserções I e II são proposições verdadeiras, 
mas a II não é uma justificativa correta da I.

©  Aasserção I é uma proposição verdadeira, e a II é 
uma proposição falsa.

©  A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 
proposição verdadeira.

0  As asserções I e II são proposições falsas.

AREA LIVRE

2 0 14 14

14
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Texto para as questões 11 e 12

Na literatura de cordel, o texto narrativo funciona 
como um recurso de sociabilização dos "causos" 
populares contados através da oralidade etranscritos, 
com engenhosidade artesanal, pelos "poetas do 
povo", os quais procuram evidenciar situações que 
levam tan to  à reflexão quanto ao riso, transformando 
a m entalidade das pessoas e tornando-as mais 
humanas. O texto a seguir ratifica essa ideia.

O poeta é um repórter

De pensamento ligado

Ouvindo o que o povo diz

Fazendo todo  apanhado

E sai contando na rua

Tudo quanto fo i passado.

SILVA, M. C. Manoel Cabodo. Sâo Paulo: Hedra, 2000.

QUESTÃO 11

Com base no exposto, avalie as afirmações a seguir.

I. A literatura de cordel apresenta estrutura 
form al bem articulada.

II. No excerto, o poeta de cordel é comparado 
ao repórter por trazer informações sobre os 
fatos cotidianos.

III. Por apresentar elementos narrativos, os 
recursos poéticos são pouco explorados na 
literatura de cordel.

É correto o que se afirma em

©  I, apenas.

(D III, apenas.

©  I e II, apenas.

©  II e III, apenas.

©  I, II e III.

QUESTÃO 12

A respeito da literatura de cordel e do poema Manuel 
Cabloco, avalie as asserções a seguir e a relação 
proposta entre elas.

I. No texto de literatura de cordel é estabelecida 
uma relação entre  manifestação literária e 
manifestação cultural.

PORQUE
II. As situações narradas são capazes de tornar 

os sujeitos mais lúdicos.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

©  As asserções I e II são proposições verdadeiras, e 
a II é uma justificativa correta da I.

©  As asserções I e II são proposições verdadeiras, 
mas a II não é uma justificativa correta da I.

0  A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é 
uma proposição falsa.

0  A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 
proposição verdadeira.

0  As asserções I e II são proposições falsas.

AREA LIVRE

15
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QUESTÃO 14 .............. .........................................................................................................................................................

Texto 1

Toco a sua boca com um dedo, toco o contorno da sua boca, vou desenhando essa boca como se estivesse 
saindo da minha mão, como se, pela primeira vez, a sua boca entreabrisse, e basta-me fechar os olhos 
para dlesfazer tudo e recomeçar. (...) Você me olha, de perto me olha, cada vez mais de perto (...) as bocas 
encontram-se e lutam debilmente, mordendo-se com os lábios, apoiando ligeiramente a língua nos dentes, 
brincando nas suas cavernas, onde um ar pesado vai e vem, com um perfume antigo e um grande silêncio. 
(...) E se nos mordemos, a dor á doce; e se nos afogamos num breve e terrível absorver simultâneo de fôlego, 
essa instantânea m orte é bela.

CORTÁZAR, J. O jogo da amarelinha. Trad. Fernando Castro Ferro. 14 ed.Rfcr de Janeiroi Civilização Brasileira, 2009 (adaptado).

Texto 2

Ciência comprova a importância do beijo

Alguns cientistas acreditam que a união dos lábios evoluiu porque facilita a seleção de parceiros. "O beijo 
envolve uma troca bem complicada de informações -  olfativa, tá til e de ajustes de postura -  que costuma 
acionar mecanismos neurológicos sofisticados e também inconscientes, o que permite às pessoas determinar 
subjetivamente atéque grau elas são geneticamente incompatíveis", afirma o psicólogo evolucionista Gordon 
G. Gallup, professor da Universidade de Albany e da Universidade do Estado de Nova York. (...)

Dos 12 ou 13 nervos cranianos que afetam a função cerebral, cinco estão em ação quando beijamos e 
carregam mensagens de nossos lábios, língua, bochechas e nariz para o cérebro -  que capta informações 
sobre temperatura, sabor, cheiro e movimentos de toda a situação. Parte dessa informação chega ao córtex 
somatossensorial, faixa de tecido na superfície cerebral responsável pela leitura das informações vindas do 
corpo.

Ciência comprova a importância do beijo. Dispon ível em: <http://wvkrw.cmba.org.br>. Acesso em: 20 jul. 2014 (adaptado).

Os textos 1 e 2 apresentam, sob diferentes perspectivas, a temática do beijo. Nesse contexto, avalie as 
afirmações a seguir.

I. A utilização de palavras de cunho científico no texto 2, como "córtex somatossensorial", dificulta o 
entendimento do texto pelo público leitor.

II. A expressão "a dor é doce", no texto 1, é incoerente, uma vez que os vocábulos "dor" e "doce" estão 
relacionados à percepções sensoriais diferentes.

III. A presença de apenas uma citação, no texto 2, é prejudicial à argumentação do texto, que, por isso, 
perde credibilidade.

IV. O uso constante de palavras que se referem à 1- pessoa, no texto 1, reforça a subjetividade própria 
de um texto literário.

É correto apenas o que se afirma em

O I.
©  IV.

ENADE 2014
EXAWE NACIONAL DE DESEMPEN HO DOS ESTUDANTES

©  I e III. 
©  II e III 
©  II e IV.

I

http://wvkrw.cmba.org.br
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QUESTÃO 16 .............. .....................................................
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QUESTÃO 15

Considerando a imagem e a citação, pode-se 
afirmar que a relação entre manifestações literárias 
contemporâneas e cultura

O  ree labora os valores culturais. Assim, a diversidade 
á transformada em unidade, à semelhança do 
que se observa na imagem.

©  apresenta começo e fim  determinados. Assim, 
a imagem aponta diversidades culturais que 
existiram por um período preestabelecido.

©  desenvolve a diversidade cultural, à semelhança 
do que aponta a imagem, mas não transcende 
os valores canônicos tradicionais da esfera do 
literário.

©  estabelece a fusão entre diversos valores culturais. 
Os elementos apresentados na imagem são mais 
ou menos destacados, dependendo da literatura 
em que são referenciados.

©  torna a literatura contemporânea um modismo 
a partir dos cânones exclusivos das literaturas 
clássicas. Assim, contrapõe-se à imagem que 
aponta para diversos elementos culturais não 
canônicos.

ÁREA LIVRE .............. .....................................................

Tomando como referência os textos 1 e 2, avalie as 
afirmações a seguir.

I. A Literatura, como toda arte, é uma 
transfiguração do real, é a realidade cultural 
recriada.

II. A literatura apropria-se de valores de diversos 
segmentos culturais, estabelece fusão entre 
eles e reelabora-os, por meio da língua, em 
formas estéticas.

III. A fusão estabelecida entre literatura e cultura 
tem  por princípio apenas os valores culturais 
canônicos.

IV. A literatura canônica está inserida em formas 
culturais mistas que transcendem a esfera do 
tradicional.

É correto apenas o que se afirma em 

©  I e II.

©  I e III.

©  III e IV.
©  I, II eIV.
©  II, III e IV.

ÁREA LIVRE
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QUESTÃO 17 ------------ .  . . . . . .

Assinale a opção que melhor expressa as ideias desenvolvidas no texto 2.

ENADE 2014
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O

Disponível em: <http://blog-italia.com >. Acesso em: 28 ju l. 2014.

©

Disponível em:<www.institutoricardobrennand.org.br> Acesso em: 28 ju l. 2014. 

Disponível em: <http://www.ovemrundo.com.br>. Acesso em: 28 ju l. 2014.

Disponível em: <http://escDlajeanmermoz.blQgspot.com.br>. Acesso em: 28 jul. 2014.

Disponível em:<http://photosl.b logger.com>. Acesso em: 28 jul. 2014.

I

20
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QUESTÃO 18 ....................................................................

Estudos linguísticos têm  mostrado que o português 
brasileiro apresenta particularidades que o distingue 
do português europeu, tais como:

1. Uso de relativas com pronome lembrete/resumitivo 

Maria é uma pessoa que eu gosto m uito dela.

2. Uso do pronome reto na posição de objeto

Gosto m uito da Maria, mas eu não vejo ela há muitos 
anos.

3. Topicalização com pronome lembrete

A M aria, eu não vejo ela há muitos anos.

Com relação aotem a, avalie as seguintes explicações 
sócio-históricas para esse distanciamento.

I. O multilinguismo do período colonial brasileiro, 
envolvendo as línguas portuguesa, africanas e 
indígenas.

II. A vinda da família real para o Brasil e sua 
instalação no Rio de Janeiro, relusitanizando 
a colônia.

III. O tráfico constante de africanos para trabalhar 
como mão de obra escrava e a aquisição 
do português como L2 a partir de diversos 
modelos.

É correto o que se afirma em 

©  I, apenas.
©  II, apenas.
©  I e III, apenas.
0  II e III, apenas.
©  I, II e III.

ÁREA LIVRE ....................................................................

QUESTÃO 19 ....................................................................

Os casos de interpretação ambígua em textos 
jornalísticos ocorrem muitas vezes porque o le ito r só 
lê a manchete, não o texto total.

Considerando o exposto, avalie as manchetes 
transcritas a seguir.

I. Jovem tenta assaltar PM com arma de 
brinquedo e é baleado na zona sul de SP. 
(http ://no tic ias.r7 .com )

II. A ONU está à procura de um técnico para 
ocupar o cargo de d iretor daquele centro de 
estudos sobre a pobreza que vai instalar no 
Rio. (http ://pagina20.uol.com .br)

III. Macarrão levou Eliza Samudio para ser morta 
por amar Bruno, diz advogado do goleiro. 
(h ttp ://notic ias.uol.com .br)

IV. G overno inc lu i vacina con tra  h e p a tite  
A no ca lendário  de vacinação do SUS. 
(h ttp ://g l.g lobo .com )

É correto afirm ar que há ambiguidade apenas em 

©  I e IV.
©  II e III.
©  III e IV.
0 I, II e III.
©  I, II eIV.

ÁREA LIVRE ....................................................................

http://noticias.r7.com
http://pagina20.uol.com.br
http://noticias.uol.com.br
http://gl.globo.com
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QUESTÃO 20 ............... ..........................................

Paradigma pronom inal do português brasileiro
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Função POSS OBJ 01 INDEF REFL
Pessoa
1* eu meu me para mim eu (me)

me
23 indir. você seu você te você (se)

te lhe

3* ele dele
O /e le /
lhe

para ele 0 (se)

seu lhe se

In: DUARTE, I. e LEIRIA, I. (oigs.) Actas do Congresso Internacional sobre o Português, v. II, 1996, p. 211-237 (adaptado).

Considerando o quadro do paradigma pronom inal do português brasileiro, avalie as asserções a seguir e a 
relação proposta entre elas.

I. No enunciado "Ela estava nervosa, porque o filho  dela desmaiou de tanta  fome", o uso da combinação 
pronom inal "dela" evidencia mudança no sistema pronom inal brasileiro.

PORQUE
II. O uso do possessivo “ seu" pode causar ambiguidade, dada a reestruturação no paradigma pronom inal 

do português brasileiro, com a entrada do pronome "você" — oriunda da form a de tratam ento  "Vossa 
m ercê" — como variante ou substitutivo do pronom e "tu".

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

O  As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
O  As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
0  A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
0  A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
0  As asserções I e II são proposições falsas.

ÁREA LIVRE ............... ..............................................................................................................................................................



392

ENADE 2014
EXAME NAOONAl OC DESEMPENHO DOS ESTUDANTES

QUESTÃO 21

Recado ao senhor 903
1 Vizinho
2 Quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro  dia, consternado, a visita do zelador, que me mostrou
3 a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria
4 visita pessoal — devia ser meia-noite — e a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou
5 desolado com tudo  isso, e lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio é explícito e, se não o fosse, o
6 senhor ainda teria ao seu lado a lei e a polícia. Quem trabalha o dia inteiro tem  d ireito  ao repouso noturno
7 e é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor: é impossível ao
8 903 do rm irquando o 1003 se agita; pois como não sei o seu nome nem o senhor sabe o meu, ficamos
9 reduzidos a ser dois números, dois números empilhados entre dezenas de outros. Eu, 1003, me lim ito  a
10 leste pelo 1005, a oeste pelo 1001, ao sul pelo Oceano Atlântico, ao norte pelo 1004, ao a lto  pelo 1103
11 e embaixo pelo 903 — que é o senhor. Todos esses números são comportados e silenciosos; apenas eu
12 e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis; nós dois apenas nos
13 agitamos e bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da lua. Prometo sinceramente adotar, depois das
14 22 horas, de hoje em diante, um comportamento de manso lago azul. Prometo. Quem v ie rà  minha casa
15 (perdão; ao meu número) será convidado a se retirar às 21h45, e explicarei: o 903 precisa repousar das
16 22 às 7, pois às 8h 15 deve deixar o 783 para tom ar o 109, que o levará até o 527 de outra rua, onde ele
17 trabalha nasala 305. Nossa vida, vizinho, está toda numerada; e reconheço que ela só pode sertolerável
18 quando um número não incomoda outro número, mas o respeita, ficando dentro dos lim ites de seus
19 algarismos. Peço-lhe desculpas — e prom eto s ilênc io .... Mas que me seja perm itido sonhar com outra
20 vida e outro mundo, em que um homem batesse à porta do outro e dissesse: "Vizinho, são três horas da
21 manhã e ouvi música em tua casa. Aqui estou". E o outro respondesse: "Entra, vizinho, e come de meu
22 pão e bebe de meu vinho. Aqui estamos todos a bailar e cantar, pois descobrimos que a vida é curta e
23 a lua é bela". E o homem trouxesse sua mulher, e os dois ficassem entre os amigos e amigas do vizinho
24 entoando canções para agradecer a Deus o brilho das estrelas e o m urm úrio da brisa nas árvores, e o
25 dom da vida, e a amizade entre os humanos, e o amor e a paz.

BRAGA. R. 200 crônicas escolhidas. Rio de Janeiro: Record, 1978.

Em relação à crônica de Rubem Braga, avalie as seguintes afirmações a seguir.

I. Na linha 13, o modalizador "sinceramente" atribui valor de verdade ao enunciado, ao mesmo tempo 
em que marca a subjetividade e contribui para a construção da ironia, que permeia todo  o texto.

II. Nas linhas 18 e 19, o operador argumentativo "mas" é empregado com funções diferentes nos trechos 
"não incomoda outro número, mas o respeita" e "Mas que seja perm itido sonhar" Na segunda 
ocorrência, funciona como reorientador argumentativo, quando o locutor, embora adm itindo a 
realidade, passa a valorizar outra mais ideal e pertinente a seu modo de conceber as relações 
interpessoais.

III. Na linha 5, o autor usou o operador argumentativo "e", no trecho "Devo dizer que estou desolado 
com tudo  isso, e lhe dou inteira razão", para produzir o efeito de reforço das expectativas geradas 
no conteúdo do enunciado anterior, o que mantém a força argumentativa construída e marca a 
resignação do locutor em face da realidade vivida.

É correto o que se afirma em 

©  I, apenas.
©  III, apenas.
©  I e II, apenas.
©  II e III, apenas.
©  I, II e III.
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QUESTÃO 22 ....................................................................

Com relação às estéticas literárias brasileiras, avalie
as afirmações a seguir.

I. A mimese da natureza no Arcadismo é fie l e 
objetiva, o que caracteriza a busca de realismo 
absoluto.

I. A objetividade é um dos aspectos relevantes 
da estética realista, que, portanto, rejeita o 
subjetivismo vindo do Romantismo ou do 
Arcadismo.

II. O cientificismo europeu adotado no Realismo 
foi o responsável por findar com todo o êxtase 
do culto à natureza presente no Romantismo, 
visto que os escritores daquela estética 
preferiam o ambiente urbano.

IV. A noção de natureza romântica é símile à noção 
árcade: a perfeição e a tranquilidade de um 
lo c u s  a m o e n u s  (local ameno), em referência, 
quase sempre, a ambiente bucólico e pastoril, 
com o objetivo de amenizar a realidade.

É correto apenas o que se afirma em

©  I e II.
©  I e IV.

©  II e III.

©  I, III e IV.

©  II, III e IV.

ÁREA LIVRE ....................................................................

QUESTÃO 23 ....................................................................

A respeito da aquisição da linguagem, avalie as
afirmações a seguir.

I. Nos pressupostos metodológicos do 
behaviorismo, há ênfase na observação de 
manifestações comportamentais, externas 
e mensuráveis da aprendizagem. Essa 
postura concebe a linguagem na sucessão de 
mecanismos de estímulo-resposta-reforço.

II. Os estudos de aquisição da segunda língua 
privilegiam as situações formais escolares, em 
que é possível a verificação dos processos de 
aquisição por adultos e crianças.

III. Ao adotar uma postura semelhante à do 
modelo inatista, o cognitivismo construtivista 
compreende a aquisição da linguagem como 
o resultado da interação entre o ambiente 
e o organismo, por meio de assimilações 
e acomodações no desenvolvimento da 
inteligência em geral.

IV. A abordagem interadonista considera os 
fatores sociais, comunicativos e culturais para 
a aquisição da linguagem como pré-requisitos 
básicos no desenvolvimento linguístico.

É correto apenas o que se afirma em

O  I e II.
©  I e IV.

©  II e III.

©  I, III e IV.
©  II, III e IV.

ÁREA LIVRE ....................................................................
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Talvez o maior lugar-comum da crítica literária no Brasil, hoje, seja o de que o texto é m últiplo. Simples 
assim: a multiplicidade como algo quase dado, uma característica praticamente a  p r io r i das obras, que a 
interpretação só precisaria atestar ou confirmar. Justamente por ser um lugar-comum, a crença em uma 
multiplicidade essencial ou ontológica da literatura não precisa serferrenhamente defendida; pelo contrário, 
ela funciona melhor quando permanece como uma espécie de pressuposto de fundo, frequentemente não 
declarado, do processo interpretativo. A crença na multiplicidade está presente em todas essas frases, que 
parecem não precisar de explicação: "esta obra presta-se a infinitas leituras"; "são inúmeros os sentidlos"; "há 
uma pluralidade de vozes"; ou até mesmo no nefasto "cada um tem a sua interpretação". Trata-se aqui, na 
realidade, de um barateamento brutal da ideia de diferença, que, se, por um lado, está em consonância com 
tendências culturais e sociais mais amplas, por outro, gera consequências bem determinadas para a prática 
da crítica no âmbito das Letras e das Ciências Humanas. [...]

A poética da multiplicidade encontra sua form a mais apurada na aplicação de teorias. Como tudo é plural, 
como todo antagonismo foi suprimido (fora [...] o antagonismo contra o antagonismo, ou antibinarismo 
binário), qualquer texto pode ser lido segundo qualquer teoria. Como tudo é dialógico, não importa se você 
usa Badiou, Barthes, Bataille, Baudrillard, Bhabha, Bourdieu ou Butler (para ficar só no "B"), para o drama 
renascentista, a épica do século 17, ou o verso livre do 20. No fundo, o verbo "usar" já diz tudo, porque esse 
tipo de relação entre literatura e teoria é essencialmente utilitário. Determinados autores, como Bakhtin 
e Benjamin, são tão explorados, são inseridos em debates tão absolutamente díspares, que vale a pena 
perguntar se ainda faz algum sentido mencionar seus nomes. E é um fenômeno curioso que, se, por um lado, 
a crítica da multiplicidade vem questionando o cânone literário, desafiando seu fechamento e reivindicando 
a inserção de novas vozes, por outro, a teoria vem testemunhando a formação de um cânone próprio, um rol 
de autores que se tornaram referência obrigatória (inclusive para as novas vozes), cujos conceitos podem, 
sim, ser problematizados, mas não sua posição a p r io r i como grandes nomes.

Disponível em; <http://revistacult.uol.com.br>. Acesso em: 17 ago. 2014 [adaptado).

Sobre a poética  da m u ltip lic idade, avalie as afirmações a seguir.

I. A multiplicidade é uma característica só recentemente incorporada pelo texto  literário.

II. Há um confronto e, no mesmo momento, um restabelecimento do cânone literário.
III. Uma determinada teoria é capaz de abarcar todas as possibilidades de um texto literário.

É correto o que se afirma em

O  I, apenas.
0 II, apenas.

0  I e III, apenas.
©  II e III, apenas.
0 I, II e III.

ÁREA LIVRE ......................................................................................................................................................................................
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QUESTÃO 25 ............... ........................................................

Entre os conteúdos que fazem parte da trajetória 
acadêmica do graduando em Letras, destacam-se 
os níveis de análise da língua, os quais permeiam os 
estudos de aquisição da língua materna e tornam-se, 
portarrto, referência básica nos estudos d a linguagem.

SCARRA, E. M. Aquisição da Linguagem ire MUSSALIN, F.; BENIES.A.C. (orgs ) 
Introdução A lingLjÍATl-.T são Paulo: Corlet, 2001 (adaptado).

Messe contexto, avalie as asserções a seguir e a 
relação proposta entre elas.

I. Mos estudos sobre aquisição da língua 
materna, a aquisição do sistema entonacional, 
da acentuação e da estrutura silábica pertence 
ao nível fonológico, entretanto, tais processos 
contribuem para o desenvolvimento dos 
níveis morfológico, sintático, semântico 
e pragmático, embora sejam estudados 
separadamente.

PORQUE

II. Os níveis de análise da língua estabelecem 
redes de relações entre si e, portanto, o 
estudo do funcionamento de cada nível, de 
forma estanque, deve ser considerado um 
critério meramente metodológico.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa 
correta.

O  As asserções I e II são proposições verdadeiras, e 
a II é uma justificativa correta da I.

©  As asserções I e II são proposições verdadeiras, 
mas a II não é uma justificativa correta da I.

©  A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é 
uma proposição falsa.

©  A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma 
proposição verdadeira.

©  As asserções I e II são proposições falsas.

ENADE 2014
EKAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS E5IDDAHTES

I

Em relação ao uso das Tecnologias da Informação e
da Comunicação (TIC) na leitura e na escrita, assinale
a opção correta.

©  Os leitores da atualidade descartaram os 
materiais impressos em prol das facilidades 
dos repositórios digitais, como os tablets, que 
dinamizam os processos da leitura e da escrita.

©  A leitura e a escrita tornaram-se mais 
acessíveis devido às tecnologias digitais, as 
quais provocaram distanciamento de textos 
impressos e instauraram o "internetês" como 
linguagem oficial.

©  A diminuição das distâncias espaciais e 
temporais intensificou e diversificou os modos 
de comunicação e informação, flexibilizando a 
formação de leitores de modo mais abrangente 
e superficial.

©  Os avanços tecnológicos promoveram mudanças 
significativas nos modos de ler e escrever, 
favorecendo, principalmente no ato da leitura, a 
capacidade de unir diferentes linguagens para a 
construção da significação.

©  As mudanças proporcionadas pela tecnologia nas 
maneiras de ler, de produzir e de fazer circular 
textos nas sociedades desconsideram não só 
outras formas de ler e escrever, mas também 
outros suportes de circulação.

ÁREA LIVRE ............... ........................................................

QUESTÃO 26 .............. ...................................................
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Texto 1

A linguagem humana se apresenta, inicialmente, como uma produção interativa associada às atividades 
sociais, sendo ela o instrumento pelo qual os interactantes, intencionalmente, emitem pretensões à 
validade relativas às propriedades do meio em que essa atividade se desenvolve. A linguagem é, portanto, 
primariamente, uma característica da atividade social humana e sua função maior é de ordem comunicativa 
ou pragmática.

BRONCKART,J-P. Atividade de Linguagem, Textos e Discursos: por um interacbnismo sócio-d is cursivo. Tradução Anna Rachel Machado e
Péricles Cunha, São Paulo: EDUC, 2003, p, 34 (adaptado).

Texto 2

No subjetivismo individualista, a expressão se constrói no interior da mente, sendo sua exteriorização apenas 
uma tradução. A enunciação é um ato monológico, individual, que não é afetado pelo outro nem pelas 
circunstâncias que constituem a situação social em que a enunciação acontece. Presume-se que há regras a 
serem seguidas para a organização lógica do pensamento e, consequentemente, da linguagem; são elas que 
se constituem nas normas gramaticais do falar e escrever bem.

TRAVAGLIA, L. C, Gramática e Interação: uma proposta para o ensino de gramática. São Paulo: Cortez, 1996, p, 21 (adaptado).

Texto 3

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema abstrato deformas linguísticas nem pela 
enunciação monológica isolada, nem pelo ato psicofísiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social da 
interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações. A interação verbal constitui, assim, a 
realidade fundamental da língua.

BAKHTIT AX)IOCh! tcV, M. Manusmoe Filosofia da Líieuagem. Tradução Mk.helLàhudetaraFratesdiiVieira. 12 ed.SãüPaulo: HüdlÉC,2G06,p. 127 (adaptado).

Em relação às concepções de língua expressas em cada trecho acima, avalie as afirmações a seguir.

I. Os professores que entende ma língua na perspectiva apontada por Bronckart, em suas aulas, enfatizam 
o uso d a língua em variados contextos comunicativos e promovem atividades que possibilitam ao aluno 
praticar a linguagem com base na ideia de que a estrutura linguística utilizada na comunicação está 
diretamente ligada a fatores sociais, históricos e ideológicos, o que faz com que privilegiem atividades 
articuladas em to rro  de géneros discursivos, que refletem do uso da língua em situações reais.

II. Os professores que assumem a concepção comentada por Travaglia desenvolvem, em sala de aula, 
atividades que levam o aluno a aprender as regras gramaticais pertencentes à norma padrão, a fim  
de que eles dominem essas regras e, portanto, falem e escrevam bem. Essa prática pedagógica inclui 
exercícios de fixação e correção constante na prática tanto oral quanto escrita, com o objetivo de que 
o aprendiz transite nas mais variadas esferas sociais.

III. Os professores que adotam a concepção de língua expressa por Bakhtin/Volochínov promovem, em 
suas aulas, atividades em que os alunos percebam a prática de linguagem, oral e escrita, como atividade 
social e entendam que a escolha, pelo usuário da língua, de uma determinada forma linguística e 
textual, de realizações prosódicas está diretamente ligada a fatores externos à língua, ou seja, é a 
interação que determina a escolha, o que exige que sejam desenvolvidas atividades de análise dos 
estratos fonético, fonológico, morfológico e sintático da língua.

E correto o que se afirma em
O  I, apenas.
©  III, apenas.

I e II, apenas.
©  II e III, apenas.
©  I, II e III.

QUESTÃO 27 .............. .......................................................................................................................................................
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QUESTÃO 28 ............................................................................................................................................................................

Texto 1

Não podemos mais tra ta r as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) como recursos, artefatos, 
ferramentas e, sim, como elementos incorporados ao mundo. Estamos conectados o tem po todo  por 
com putador de mesa, notebook, lap top , p a lm top , sm artphone , celular, ta b le t, entre outros. As Tecnologias 
da Informação eda Comunicação fazem parte de nossa vida, assim como outros itens que são essenciais para 
a nossa manutenção em uma sociedade civilizada e globalizada.

GRIEBLER, G. Pierre Lévy: as novas tecnologias e a virtualização do mundo humano. 
Disponível cm: <http://sites.setremxom.br>. Acesso em: 22 jul. 2014 (adaptado).

Texto 2

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) vêm, cada vez mais, sendo inseridas no cotidiano 
escolar pelo uso dos objetos v irtua is de aprendizagem, das diversas mfdias ou ainda pelos equipamentos. 
Os alunos do século XXI têm  uma nova identidade, eles já têm  habilidades de uso das TIC, mesmo que para 
entretenim ento; o maior desafio dos docentes é, pois, o fertar aos discentes um direcionam ento pedagógico.

PAZ, A.N.; PIMENTEL, F.S.C.; BARROS, RA. O uso Ele edublog e a cultura Ela colaboração online.
Dtsponfvel em: <http://epealufaUom.br>. Acesso em: 22 ju l. 2014 (adaptado).

A partir dos textos acima, avalie as afirmações a seguir.

I. As reflexões sobre a im portância e o impacto das TIC, em diferentes contextos, têm  sido objeto de 
várias pesquisas e estudos.

II. As contribuições das TIC no espaço escolar podem ser observadas a pa rtir das habilidades 
demonstradas pelos alunos no uso dos equipam entos eletrônicos.

III. O maior desafio dos docentes em relação ao uso das TIC no ambiente escolar é encontrar um 
direcionamento pedagógico adequado e produtivo.

IV. A abordagem das TIC como recursos, ferram entas ou artefatos isolados utilizados para 
en tre ten im en to  é a lte rnativa  satisfatória para o ensino-aprendizagem dos alunos.

É correto apenas o que se afirm a em

O  I e II.

0  I e III.

0  III e IV.

0  I, II e IV.

0  II, III e IV.

ENADE 2014
EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES
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QUESTÃO 29 ............................................................................................................................................................................

Devido à didatização dos textos, sejam eles literários ou não, muitas vezes, por sua extensão, os autores de 
livros didáticos de português (LDPs) optam  por fragmentos de obras. Essa maneira de apresentar os gêneros 
literários na sala de aula é bastante criticada, sinalizando-se que a exposição desses textos deve ser na íntegra 
e em seu suporte original. Porém, é preciso lembrar que, em muitas escolas do Brasil, não há bibliotecas e 
a aquisição de livros para m uitos ainda é algo inacessível. E os e-books não poderiam cum prir a função de 
apresentar obras literárias na íntegra? E o Portal "Domínio Público", que perm ite o acesso gratu ito  a obras 
diversificadas? Novamente, é preciso lembrar que o acesso à Internet não é tão democrático assim, pois, em 
algumas localidades do Brasil, o sinal eletrônico para tal acesso ainda é m uito  precário.

Considerando a problemática tan to  do acesso quanto do interesse dos estudantes por obras literárias, avalie 
as sugestões de atividades para o ensino da literatura propostas a seguir.

I. A maioria dos jovens só lê obras-primas em razão de exigências dos vestibulares. Pela fa lta de prática 
em leitura, esses jovens encontram dificuldades para compreender a complexidade da linguagem. 
Assim, uma saída tem  sido a le itura de boas adaptações como uma ponte para, se possível, chegar-se 
aos textos integrais.

II. Os estudantes, de modo geral, conhecem alguma versão dos contos de fadas, mesmo antes de serem 
alfabetizados. Uma atividade a ser desenvolvida no Ensino Fundamental II poderia ser a comparação 
da versão conhecida pelos estudantes com a versão lida/ouvida/exibida em sala de aula, para discutir 
semelhanças e diferenças entre tais versões.

III. As obras literárias mais longas podem ser precedidas de uma apresentação geral referente a suporte 
textual impresso ou digital, informações biográficas do au tor e comentários sobre algum trecho 
significativo para a vida do professor. Após essa motivação, recomenda-se combinar um tem po para a 
leitura em voz alta de um capítulo da obra.

IV. Os professores podem adotar livros da tradição canônica, seguindo as instruções dos encartes de 
leitura ou dos livros didáticos. Nas escolas em que haja bibliotecas, os estudantes podem ocupar 
o espaço de leitura e escolher as obras livremente. Em ambos os casos, não há a necessidade de 
discussão prévia das obras.

Em relação à adequada prática de letram ento literário, é correto apenas o que se afirm a em 

O  I e II.
©  I e IV.

0  III e IV.

0  I, II e III.
0  II, III elV.

ENADE 2014
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QUESTÃO 30 ............................................................................................................................................................................

Uma coisa é saber a língua, isto é, dom inar as habilidades de uso da língua em situações concretas de 
interação, entendendo e produzindo enunciados, percebendo as diferenças entre uma form a de expressão 
e outra. Outra coisa é saber analisar uma língua dominando conceitos e metalinguagem a pa rtir dos quais se 
fala sobre a língua, se apresentam suas características estruturais e de uso.

GERALDI, J.W. (Org). O texto na sala de aula. Cascavel, Paraná: Assoeste/UNICAMP, 1984.

A partir do texto  acima, avalie a adequação das seguintes propostas de construção de atividades de ensino 
de língua portuguesa.

I. O professor seleciona o gênero a ser trabalhado com a turm a de acordo com seu in terlocutor e seus 
objetivos de ensino. A partir da seleção, elabora uma série de atividades articuladas que possibilitem 
ao aluno interagir com o gênero discursivo, percebendo as características contextuais, textuais 
e lingüísticas, e compreendendo como esses níveis em interação concorrem para a construção de 
sentido.

II. O professor, a partir de determ inado gênero discursivo, elabora situações que levem o aluno a 
perceber o uso efetivo da língua, a observar as escolhas lexicais, as construções sintáticas, o uso de 
articuladores e modalizadores, em função da interlocução e das intenções comunicativas, e os efeitos 
de sentido produzidos.

III. O professor seleciona um texto pertencente a determ inado gênero discursivo previsto no programa.
A partir disso, escolhe determinados elementos gramaticais nele recorrentes para, então, conceituá-los
e criar exercícios de fixação, além de elaborar questões de leitura e de interpretação textual.

Assinale a alternativa que indica as afirmações que expressam atividade(s) de ensino adequada(s).

©  II, apenas.

O  III, apenas.
@ I e II, apenas.

G  I e III, apenas.

©  l, II e III.

ENADE 2014
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QUESTÃO 32

O Plano Nacional de Educação (PNE) inclui 20 metas e estratégias traçadas para o setor nos próximos 10 
anos. Entre as metas, está a aplicação de valor equivalente a 10% do Produto Interno Bruto (PIB) na educação 
pública, promovendo a universalização do acesso à educação in fantil para crianças de quatro a cinco anos, 
do ensino fundam ental e do ensino médio. Esse plano também  prevê a abertura de mais vagas no ensino 
superior, investimentos maiores em educação básica em tem po integral e em educação profissional, além da 
valorização do magistério.

A Lei n.° 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o PNE, prevê im portantes dispositivos, tais como:

A rt. 5o A execução do PNE e o cum prim ento de suas metas serão ob je to  de m onitoram ento contínuo e de 
avaliações periódicas.

A rt. 10 O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos Estados, do 
D istrito Federal e dos Municípios serão form ulados de maneira a assegurar a consignação de dotações 
orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PNE e com os respectivos planos de 
educação, a fim  de viabilizar sua plena execução.

A rt. 11 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União, em colaboração com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, constituirá fonte de informação para a avaliação da qualidade da 
educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino.

A rt. 13 O poder público deverá institu ir, em  lei específica, contados 2 (dois) anos da publicação desta Lei, 
o Sistema Nacional de Educação, responsável pela articulação entre  os sistemas de ensino, em regime de 
colaboração, para efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação.

Considerando as informações acima, condui-se que o PNE

O  possibilita ao país in iciar seu processo de desenvolvimento, pois prevê aumento anual de 10% nos 
patamares de aplicação do PIB em educação e sistema de m onitoram ento da aplicação de investimentos, 
o Sistema de Avaliação da Educação Básica, a ser instituído nos próximos dois anos.

O  prevê meta de aplicação de 10% do PIB em educação, sinalizando que os gestores escolares terão 10 
vezes mais possibilidades de ating ir patamares mais elevados de educação nos próximos 10 anos, pois 
vincula os investimentos com a educação aos níveis de desenvolvimento do país, aferidos pelo PIB.

@ estabelece que a m elhoria da educação básica — universalização do acesso à educação in fantil, aumento 
de vagas no ensino superior, m aior investimento em educação em tem po integral e em educação 
profissional — evidencia a base para o desenvolvimento, pois o crescimento econômico é o indicador do 
percentual de recursos do PIB a ser aplicado em educação.

©  disponibiliza para os gestores escolares o crescimento de 10% dos investimentos do PIB em educação, 
ao ano, durante os próximos 10 anos e um Sistema Nacional de Avaliação para verificar a efetivação das 
diretrizes e metas dispostas no referido Plano.

@ perm ite planejar a educação para os próximos 10 anos e institu i mecanismos de m onitoram ento e 
avaliação, tan to  da execução do Plano como da qualidade da educação, por meio do estabelecimento de 
metas educacionais e definição dos investimentos a serem disponibilizados para o alcance dessas metas.

BRASIL. Conheça as 20 metas definidas pelo PNE. Disponível em:<http://www.brasil.gov.br>. Acesso em: 4jul. 2014 (adaptado).

32
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Os currículos organizam conhecimentos, culturas, 
valores e artes a que todo ser humano tem direito. 
Assim, o currículo deve ser analisado conforme as 
experiências vividas pelos estudantes, nas quais se 
articulam  os saberes, aprendidos por eles na vivência 
e na convivência em suas comunidades, com os 
conhecimentos sistematizados que a escola deve 
lhes tornar acessíveis.

ARROYO, M . G. Educandose educadores: seus direitos e o currículo. 
In: ARROYO, M . G . Indagações sobre o currículo: educandos e educadores: 

seus direitos e o currículo. Brasília: Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Básica, 2007, p. 67 (adaptado).

A partir da definição de currículo abordada pelo 
autor, avalie as afirmações a seguir.

I. A construção do currículo constitui um 
processo de seleção cultural, o que pode 
colocar em desvantagem determinados 
grupos sociais e culturais.

II. O sistema educativo confere ao currículo 
efetividade que envolve uma multiplicidade 
de relações, razão pela qual este deve ser 
considerado práxis e sua materialização 
corresponder à forma como fo i idealizado.

III. As teorias críticas reconhecem a existência de 
poderes diversos diluídos nas relações sociais, 
conferindo ao currículo a função dle atuar em 
processos para a inclusão escolar.

IV. É desafio da escola incluir no currículo 
experiências culturais diversificadas, que não 
reproduzam estruturas da vida social em  suas 
assimetrias e desigualdades.

É correto o que se afirma em 

©  I, apenas.

©  II e III, apenas.

©  II e IV, apenas.

©  I, III e IV, apenas.

©  I, II, III e IV.

QUESTÃO 33 .................................................................... QUESTÃO 34 ....................................................................

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) relaciona-se à 
organização do trabalho pedagógico da escola, 
indicando uma direção, explicitando os fundamentos 
teórico-metodológicos, os objetivos, o tipo de 
organização e as formas de implementação e 
avaliação da escola.

VEIGA, I. P. A  ; RESENDE, L.M.G. (Org.). Escola: espaço do Projeto 

PoIfticD-Pedagógico. 4. ed. CampInas-SP: Papirus, 1998 (adaptado).

Considerando a elaboração do PPP, avalie as 
seguintes afirmações.

I. O PPP constitui-se em processo participativo 
de decisões para instaurar uma forma de 
organização do trabalho pedagógico que 
desvele os conflitos e as contradições no 
in terio r da escola.

II. A discussão do PPP exige uma reflexão acerca 
da concepção de educação e sua relação com 
a sociedade e a escola, o que implica refletir 
sobre o homem a ser formado.

III. A construção do PPP requer o convencimento 
dos professores, da equipe escolar e dos 
funcionários para trabalharem em prol do 
plano estabelecido pela gestão educacional.

É correto o que se afirma em 

©  I, apenas.

©  III, apenas.
©  I e II, apenas.

©  II e III, apenas.
© I, lie III.
ÁREA LIVRE ....................................................................
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QUESTÃO 35 ..........................................................................................................................................................................

Da visão dos direitos humanos e do conceito de cidadania fundamentado no reconhecimento das diferenças 

e na participação dos sujeitos, decorre uma identificação dos mecanismos e processos de hierarquização que 

operam na regulação e produção de desigualdades. Essa problematização explicita os processos normativos 

de distinção dos alunos em razão de características intelectuais, físicas, culturais, sociais e linguísticas, 
estruturantes do modelo tradicional de educação escolar.

BRASIL, MEC. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 2008, p. 6 (adaptado).

As questões suscitadas no texto  ratificam a necessidade de novas posturas docentes, de modo a atender a 

diversidade humana presente na escola. Nesse sentido, no que diz respeito a seu fazer docente frente aos 
alunos, o professor deve

I. desenvolver atividades que valorizem o conhecimento historicamente elaborado pela humanidade e 
aplicar avaliações criteriosas com o fim  de aferir, em conceitos ou notas, o desempenho dos alunos.

II. instigar ou compartilhar as informações e a busca pelo conhecimento de forma coletiva, por meio 

de relações respeitosas acerca dos diversos posicionamentos dos alunos, promovendo o acesso às 
inovações tecnológicas.

III. planejar ações pedagógicas extraescolares, visando ao convívio com a diversidade; selecionar e 
organizar os grupos, a fim  de evitar conflitos.

IV. realizar práticas avaliativas que evidenciem as habilidades e competências dos alunos, instigando 
esforços individuais para que cada um possa melhorar o desempenho escolar.

V. utilizar recursos didáticos diversificados, que busquem atender a necessidade de todos e de cada um 

dos alunos, valorizando o respeito individual e coletivo.

É correto apenas o que se afirma em

O  I e III.
©  II e V.

©  II, III e IV.

©  I, I, IV e V.

©  I ,  I I I ,  IV eV.

ÁREA LIVRE ..........................................................................................................................................................................
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ANEXO 11 -  PROVA DE 2017

SINAES

e n ã d e 2 0 / 7

Novembro/17

LETRAS - PORTUGUÊS
LICENCIATURA

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1. Verifique se, além deste Caderno, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à transcrição das 

respostas das questões de múltipla escolha, das questões discursivas (D) e das questões de percepção 
da prova.

2. Confira se este Cademo contém as questões discursivas e as objetivas de múltipla escolha, deformação 
geral e de componente específico da área, e as relativas à sua percepção da prova. As questões estão 
assim distribuídas:

Partes Número das 
questões

Peso das questões 
no componente

Peso dos componentes 
no cálculo da nota

Formação Geral: Discursivas D le  D2 40%
25%

Formação Geral: Objetivas 1 a 8 60%
Componente Específico: Discursivas D3 a D5 15%

75%
Componente Específico: Objetivas 9 a 35 85%
Questionário de Percepção da Prova 1 a 9 - -

3. Verifique se a prova está completa e se o seu nome está corretono CARTAO-RESPOSTA. Caso contrário, 
avise imediatamente ao Chefe de Sala.

4. Assine o CARTÃO-RESPOSTA no local apropriado, com careta esferográfica de tin ta  preta, fabricada 
em m ateria l transparente.

5. As respostas da prova objetiva, da prova discursiva e do questionário de percepção da prova deverão 
ser transcritas, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, para o 
CARTÃO-RESPOSTA que deverá ser entregue ao Chefe de Sala ao térm ino da prova.

6. Responda cada questão discursiva em, no máximo, 15 linhas. Qualquertexto que ultrapasse o espaço 
destinado à resposta será desconsiderado.

7. Você terá quatro horas para responder as questões de múltipla escolha, as questões discursivas e o 
questionário de percepção da prova.

8. Ao term inar a prova, levante a mão e aguarde o Chefe de Sala em sua carteira para proceder a sua 
identificação, recolher o seu material de prova e coletar a sua assinatura na Lista de Presença.

9. Atenção! Você deverá permanecer na sala de aplicação, no mínimo, por uma hora a partir do início da 
prova e só poderá levar este Caderno de Prova quando faltarem 30 minutos para o térm ino do Exame.

MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO

LP31
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F O R M A Ç A O  GERAL

QUESTÃO DISCURSIVA 01

TEXTO 1

Em 2001, a incidência da sifilis congênita — transm itida da m ulher para o fe to  durante a g ravide i — 
era de um caso a cada mil bebês nascidos vivos. Havia uma meta da Organização Pain-Americana 
de Saúde e da Unicef de essa ocorrência d im inu ir no Brasil, chegando, em 2015, a 5 casos de sífilis 
congênita por 10 mil nascidos vivos. O pais não atingiu esse ob je tivo , tendo  se distanciado ainda 
mais dele, embora o tra tam en to  para sífilis seja re lativam ente simples, à base de antib ió ticos. Trata- 
se de uma doença para a qual a medicina já encontrou a solução, mas a sociedade ainda não.

Disponível em: <http://w wwl.folha.uol.com .br>. Acesso em: 23 ju l. 2017 (adaptado).

TEXTO 2

O M in is tério  da Saúde anunciou que há uma epidemia de sífilis no Brasil. Nos ú ltim os cinco anos, foram  
230 m il novos casos, um  aumento de 32% somente entre 2014 e 2015. Por que isso aconteceu?

Primeiro, ampliou-se o diagnóstico com o teste rápido para sífilis realizado na unidade básica de 
saúde e cujo resultado sai em 30 m inutos. Ai vem o segundo ponto, um dos mais negativos, que foi 
o desabastecimento, no país, da matéria-prima para a penicilina. 0  M in istério  da Saúde im portou 
essa penicilina, mas, por um bom tempo, não esteve disponível, e isso fez com que mais pessoas se 
infectassem. 0  terceiro ponto  é a prevenção. Houve, nos últim os dez anos, uma redução do uso do 
preservativo, o que aumentou, e m uito, a transmissão.

A incidência de casos de sífilis, que, em 2010, era m aior entre homens, hoje recai sobre as mulheres. 
Por que a vu lnerab ilidade  neste grupo está aum entando?

As mulheres ainda são as mais vulneráveis a doenças sexualmente transmissíveis (DST), de uma forma geral. 
Elas têm dificuldade de negociar o preservativo com o parceiro, por exemplo. Mas o acesso da mulher 
ao diagnóstico também é maior, por isso, é mais fácil contabilizar essa população. Quando um homem 
faz exame para a sífilis? Somente quando tem  sintoma aparente ou outra doença. E a sífilis pode ser uma 
doença silenciosa. A mulher, por outro lado, vai fazer o pré-natal e, automaticamente, faz o teste para a 
sífilis. No Brasil, estima-se que apenas 12% dos parceiros sexuais recebam tratamento para sífilis.

Entrevista com Ana Gabriela Travassos, presidente da regional baiana da Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. Disponível em: <http://www.agenciapatriciagalvao.org.br>. Acesso em: 25 ju l. 2017 (adaptado).

TEXTO 3

Vários estudos constatam que os homens, em geral, padecem mais de condições severas e crônicas de 
saúde que as mulheres e morrem mais que elas em razão de doenças que levam a óbito. Entretanto, 
apesar de as taxas de m orbim ortalidade masculinas assumirem um pesD significativo, observa-se que a 
presença de homens nos serviços de atenção primária à saúde é m uito m enor que a de mulheres.

GOMES, R.; NASCIMENTO, E.; ARAÚJO, F. Por que os homens buscam menos os serviços de saúde do que as mulheres? As explicações 
de homens com baixa escolaridade e homens com ensino superior. Ca d. 5aúde Pública [on line], v. 23, n. 3, 2007 (adaptado).

LETRAS - PORTUGUÊS
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A partir das informações apresentadas, redija um texto  acerca d o tem a :

Epidem ia de sífilis congênita no Brasil e relações de gênero

Em seu texto , aborde os seguintes aspectos:

• a vu lne rab ilidade  das m ulheres às DSTs e o papel social do  hom em  em relação à prevenção 
dessas doenças;

• duas ações especificamente voltadas para o público masculino, a serem adotadas no âm bito  das 
políticas publicas de saúde ou de educação, para reduzir o problema.

(valor: 10,0 pontos)

lllllllllllllllllljllllllipiP
QUESTÃO DISCURSIVA 02

A pessoa frans precisa que alguém ateste, confirme e comprove que ela pode ser reconhecida pelo 
nome que ela escolheu Não aceitam que ela se autodeclare m ulher ou homem. Exigem que um 
profissional de saúde diga quem ela é. Sua declaração é o que menos conta na hora de solicitar, 
judicia lm ente, a mudança dos documentos.

Disponível em: <http://www.ebc.com.br>. Acesso em: 31 ago. 2017 (adaptado).

No chão, a travesti morre 
Ninguém jamais saberá seu nome 
Nos jomaís, fala-se de outra morte 
De tal homem que ninguém conheceu

Disponível em: <http://www.aminoapps.com>. Acesso em: 31 ago. 2017 (adaptado).

Usava meu nome oficial, feminino, no currículo porque diziam que eu estava cometendo um crime, 
que era falsidade ideológica se eu usasse outro nome. Depois fu i pesquisar e descobri que não á assim, 
nfelizmente, ainda existe muita desinformação sobre os direitos das pessoas frans.

Disponível em: <https://www.brasil.elpais.com>. Acesso em: 31 ago. 2017 (adaptado).

Uma vez o segurança da balada achou que eu tinha, por engano, mostrado o RG do meu namorado. 
Isso quando insistem em não colocar meu nome social na minha ficha de consumação.

Disponível em: <https://www.brasil.elpais.com >. Acesso em: 31 ago. 2017 (adaptado).

Com base nessas falas, discorra sobre a im portância  do nome para as pessoas transgêneras e, 
nesse contexto, proponha uma medida, no âm bito  das políticas públicas, que tenha como ob je tivo  
fa c ilita r o acesso dessas pessoas à cidadania, (valor: 10,0 pontos)

enade
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QUESTÃO 02 --------

Segundo o re la tó rio  da Organização das Nações Unidas para a A lim entação e a A gricu ltu ra  de 2014, 
a agricultura fam ilia r produz cerca de 80% dos alim entos no m undo e é guardiã de aproximadamente 75% 
de todos os recursos agricolas do  planeta. Nesse sentido, a agricultura fam ilia r é fundam ental para a 
melhoria da sustentabilidade ecológica.

Disponível em: <http ://w w w .fao.org>. Acesso em: 29 ago. 2017 (adaptado).

Considerando as inform ações apresentadas no texto , avalie as afirmações a seguir.

I. Os p rinc ipa is  desa fios da ag ricu ltu ra  fa m ilia r  e s t io  re lac ionados à segurança a lim enta r, 
à su s te n ta b ilid a d e  a m b ie n ta l e à capacidade p ro d u tiva .

II. As po líticas púb licas para o desenvo lv im e n to  da a g ricu ltu ra  fa m il ia r  devem  fo m e n ta r a 
inovação, resp e ita n d o  o tam anho  das p rop rie d a de s , as tecno log ias  u tilizadas, a in teg ração  
de m ercados e as con figurações ecológicas.

III. A m a io ria  das p rop riedades  agríco las no m un d o  tem  ca rá te r fa m ilia r, e n tre ta n to  o tra b a lh o  
rea lizado nessas p rop riedades  é m a jo r ita r ia m e n te  resu lta n te  da con tra tação  de m ão de 
obra assalariada.

É correto o que se afirm a em

O  I, apenas.

O  III, apenas.

@  I e II, apenas.

O  II e III, apenas.

@  I, II e III.

Área liv re  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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QUESTÃO 03

O sistema de ta rifação  de energia e lé trica  funciona  com base em trê s  bandeiras. Na bandeira verde, 

as condições de geração de energia são favoráveis e a ta rifa  não sofre acréscimo. Na bandeira amarela, 
a ta rifa  sofre acréscimo de R$ 0,020 para cada kWh consumido, e na bandeira vermelha, condição de 
m aior custo de geração de energia, a tarifa  sofre acréscimo de R$ 0,035 para cada kWh consumido. Assim, 
para saber o quanto se gasta com o consumo de energia de cada aparelho, basta m ultip lica r o consumo 
em kWh do aparelho pela ta rifa  em questão.

Disponível em: <http://www.aneei.gov.br>. Acesso em: 17 jul. 2017 (adaptado).

Na tabela a seguir, são apresentadas a potência e o tem po  de uso d iá rio  de alguns aparelhos 
e le troe le trôn icos usuais em residências.

Aparelho
Potência

(kW)
Tempo de uso 

d iário  (h)
kW h

Carregador de celular 0,010 24 0,240

Chuveiro 3 500 W 3,500 0,5 1,750
Chuveiro 5 500 W 5,500 0,5 2,250

Lâmpada de LED 0,008 5 0,040

Lâmpada fluorescente 0,015 5 0,075
Lâmpada incandescente 0,060 5 0,300

Modem de in te rne t em stand-by 0,005 24 0,120

Modem de in te rne t em uso 0,012 8 0,096

Disponível em: <https://www.educandoseubolso.blog.br>. Acesso em: 17 jul. 2017  (adaptado).

Considerando as inform ações do texto , os dados apresentados na tabela, uma ta rifa  de R$ 0,50 po r kWh
em bandeira verde e um mês de 30 dias, avalie as afirmações a seguir.

I. Em bandeira amarela, o valor mensal da tarifa  de energia elétrica para um chuveiro de 3 500 W 
seria de R$ 1,05, e de R$ 1,65, para um chuveiro de 5 500 W.

II. Deixar um carregador de celular e um modem de in te rne t em stand-by conectados na rede de 

energia durante 24 horas representa um gasto mensal de R$ 5,40 na ta rifa  de energia elétrica em 
bandeira verde, e de R$ 5,78, em bandeira amarela.

III. Em bandeira verde, o consumidor gastaria mensalmente R$ 3,90 a mais na tarifa de energia elétrica 
em relação a cada lâmpada incandescente usada no lugar de uma lâmpada LED.

É correto o que se afirma em

O  II, apenas.

O  III, apenas.

©  I e II, apenas.

©  I e III, apenas.

©  I, II e III.

LETRAS - PORTUGUÊS
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QUESTÃO 06 -----------

A im igração haitiana para o Brasil passou a te r  grande repercussão na imprensa a pa rtir de 2010. 
Devido ao p io r te rre m o to  do país, m uitos haitianos redescobriram  o Brasil como rota alternativa 
para migração. O país já havia sido uma alternativa para os haitianos desde 2004, e isso se deve à 
reorientação da política externa nacional para alcançar liderança regional nos assuntos hum anitários.

A descoberta e a preferência pelo Brasil tam bém  sofreram in fluência  da presença do exércitD 
bras ile iro  no Haiti, que in tens ificou  a relação de prox im idade entre  brasileiros e haitianos. Em m eio  
a esse clima am istoso, os ha itianos presum iram  que seriam bem acolhidos em uma possível m igração 
ao país que passara a lide rar a missão da ONU.

No entanto, os im igrantes haitianos têm  sofrido ataques xenofóbicos po r parte da população 
brasileira. Recentemente, uma das grandes cidades brasileiras serviu como palco para uma marcha 
anti-im igração, com demonstrações de um crescente discurso de ód io  em relação a povos im igrantes 
marginalizados.

Observa-se, na maneira com o esses discursos se conform am , que a reação de uma parcela dos 
brasileiros aos im igrantes se dá em te rm os bem específicos: os que sofrem  com a vio lência dos atos 
de xenofobia, em geral, são negros e têm  origem em países mais pobres.

5ILVA, C. A. S.; MORAES, M . T. A política migratória brasileira para refugiados e a imigração haitiana. Revista do Direito.
Santa Cruz do Sul, v. 3 , n. 50, p. 98-117, set./dez. 2016  (adaptado).

A partir das informações do texto, conclui-se que

O  o processo de acolhimento dos im igrantes haitianos tem  sido pautado por características fo rtem ente  
associadas ao povo brasileiro: a solidariedade e o respeito às diferenças.

0  as reações xenófobas estão relacionadas ao fa to  de que os im igrantes são concorrentes d ire tos  
para os postos de traba lho  de m a io r p restíg io  na sociedade, aum entando a disputa por boas 
vagas de em prego.

0  o acolhimento prom ovido pelos brasileiros aos imigrantes oriundos de países do leste europeu tende 
a ser semelhante ao oferecido aos imigrantes haitianos, pois no Brasil vigora a ideia de democracia 
racial e do respeito às etnias.

©  o nacionalismo exacerbado de classes sociais mais favorecidas, no Brasil, motiva a rejeição aos 
imigrantes haitianos e a perseguição contra os brasileiros que pretendem m orar fora do seu país em 
busca de melhores condições de vida.

0  a crescente onda de xenofobia que vem se destacando no Brasil evidencia que o preconceito e a 
rejeição por parte dos brasileiros em relação aos im igrantes haitianos é pautada pela discriminação 
social e pelo racismo.

Área livre ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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QUESTÃO 07

A p ro d u çã o  a rte sa n a l de pane la  de b a rro  é um a das m a io re s  expressões da c u ltu ra  p o p u la r do 
E sp írito  S anto . A té cn ica  de p ro d u çã o  p o u co  m u d o u  em  m ais de 400  a nos, desde q u a n d o  a pa n e la  
de b a rro  e ra  p ro d u z id a  em  c o m u n id a d e s  in d íg e n a s . A tu a lm e n te ,  a p re s e n ta -s e  com  m od e la g e m  
p ró p r ia  e o r ig in a l,  a d a p ta d a  às necess id ad e s  fu n c io n a is  da c u lin á r ia  típ ic a  da re g iã o . As a rtesãs , 
v in c u la d a s  à A ssoc iação  das P a n e le ira s  de G o ia b e ira s , do  m u n ic íp io  de V itó r ia -E S , tra b a lh a m  em  
um  g a lp ã o  com  ca b in e s  in d iv id u a is  p re p a ra d a s  para  a re a liza çã o  de to d a s  as e ta p a s  de p ro d u ç ã o . 
Para fa ze r as pane las , as a rtesãs  re t ira m  a a rg ila  do  Va le  do  M u le m b á  e do  m angueza l que  m arge ia  
a reg ião  e c o le ta m  a casca da Rhysophora mangle, p o p u la rm e n te  cham ada  de m an g u e  v e rm e lh o . 
Da casca dessa p la n ta  as a rtesãs  re t ira m  a t in tu ra  im p e rm e a b iliz a n te  com  a q u a l a ç o ita m  as 
pane las a in d a  q u e n te s . P o r tra d iç ã o , as a u tê n tic a s  m o q u e ca  e to r ta  ca p ixabas , d o is  p ra to s  típ ic o s  
re g io n a is , de ve m  ser se rv ida s  nas pane las de b a rro  assim  p ro d u z id a s . Essa fu sã o  e n tre  as pane las  
de b a rro  e os p ra to s  p re p a ra d o s  com  f ru to s  do  m ar, p r in c ip a lm e n te  a m oq u e ca , pe lo  m enos no 
es ta do  do  E s p ír ito  S an to , faz p a rte  das tra d iç õ e s  de ixadas  pe las  c o m u n id a d e s  in d íg en a s .

Disponível em: <http ://w w w .v ito ria .es.gov.b r>. Acesso em: 14 ju l. 2017 (adaptado).

Com o p rinc ipa l e le m e n to  c u ltu ra l na e laboração de p ra tos típ icos  da cu ltu ra  cap ixaba, a panela de 
b a rro  de G o iabe iras  fo i to m b a d a , em  2002, to rn a n d o -s e  a p rim e ira  ind icação  geográfica  b ras ile ira  
na área do  a rtesana to , considerada  bem  im a te ria l, reg is tra d o  e p ro te g id o  no In s t itu to  do P a trim ô n io  
H is tó rico  e A rtís tico  N ac iona l (Iphan), no Livro de Registro dos Saberes e declarada p a tr im ô n io  c u ltu ra l 
do Brasil.

SILVA, A. Comunidade trad icional, práticas coletivas e reconhecim ento: narrativas contem porâneas do pa trim ôn io  cultural.
40° Encontro Anual da Anpocs. Caxambu, 2016 (adaptado).

A tua lm en te , o trab a lh o  fo i p ro fiss iona lizado e a concorrência  para a tender ao m erca d o fico u  m aisacirrada, 
a p rodução que se desenvo lve no ga lpão ganhou um  r itm o  mais em presaria l com  m a io r v is ib ilidade  
pub lic itá ria , enquan to  as paneleiras de fu n d o  de qu in ta l se queixam  de fica rem  ofuscadas com erc ia lm ente  

depois que o galpão ganhou no to riedade .

MERLO, P. Repensando a trad ição: a moqueca capixaba e a construção da identidade local.
Interseções. Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, 2011 (adaptado).

Com base nas in form ações apresentadas, assinale a a lte rna tiva  correta.

O  A produção das panelas de barro  abrange in te rre lações com  a natureza local, de onde se extra i a 

m até ria -p rim a  indispensável à confecção das peças ceram istas.

©  A relação e n tre  as trad ições das panelas de barro  e o p ra to  típ ico  da cu liná ria  indígena perm anece 
ina lte rada , o que v iab iliza  a m anu tenção  da id e n tid ad e  cu ltu ra l capixaba.

©  A demanda por bens cultura is produzidos por com unidades trad ic ionais insere o ofício das paneleiras no 
mercado comercial, com  retornos positivos para toda  a comunidade.

©  A inserção das panelas de barro  no m ercado tu rís tico  reduz a d im ensão h istórica , cu ltu ra l e estética do 
o fíc io  das paneleiras à d im ensão econôm ica da com ercialização de p rod u to s  artesanais.

0  O ofício das paneleiras representa uma form a de resistência sociocultural da com unidade tradic ional 
na m edida em que o estado do Espírito Santo m antém -se alheio aos modos de produção, divulgação e 

comercialização dos produtos.
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TEXTO 2

Ora, se deu que chegou 
(isso já faz m uito  tem po) 

no banguê dum  meu avô 
uma negra bonitinha, 

chamada negra Fulô.

Essa negra Fulô!

Essa negra Fulô!

Ó Fulô! Ó Fulô!

(Era a fala da Sinhá)

— Vai fo rra r a m inha cama 

pentear os meus cabelos, 
vem ajudar a tira r 

a m inha roupa, Fulô!

Essa negra Fulô!

Essa negrinha Fulô! 

ficou logo pra mucama 

pra vig iar a Sinhá, 

pra engom ar pro Sinhô!

Essa negra Fulô!

Essa negra Fulô!

Ó Fulô! Ó Fulô!

(Era a fala da Sinhá) 

vem me ajudar, ó Fulô, 

vem abanar o meu corpo 
que eu estou suada, Fulô! 

vem coçar m inha coceira, 
vem me catar cafuné, 

vem balançar m inha rede, 
vem me contar uma história, 

que eu estou com sono, Fulô!

enade
Exame Nacional de Deaem cenho 

dos Estudantes

E ssa  n e g ra  fu lô

Essa negra Fulô!

"Era um dia uma princesa 

que vivia num castelo 

que possuía um vestido 

com os peixinhos do mar. 

Entrou na perna dum pato 

saiu na perna dum pin to  

o Rei-Sinhô me m andou 

que vos contasse mais cinco".

Essa negra Fulô!

Essa negra Fulô!

Ó Fulô! Ó Fulô!

Vai botar para dorm ir 

esses meninos, Fulô!
"m inha  mãe me penteou 

m inha madrasta me enterrou 

pelos figos da figueira 

que o Sabiá beliscou".

Essa negra Fulô!

Essa negra Fulô!

Ó Fulô! Ó Fulô!

(Era a fala da Sinhá 

Chamando a negra Fulô!) 

Cadê meu frasco de cheiro 

Que teu Sinhô me mandou? 

— Ah! Foi você que roubou! 

Ah! Foi você que roubou!

Essa negra Fulô!

Essa negra Fulô!

LIMA, J. Poesia Completa.

LETRAS - PORTUGUÊS

0  Sinhô fo i ver a negra 
levar couro do fe itor.
A negra tirou  a roupa,
0  Sinhô disse: Fulô!
(A vista se escureceu 
que nem a negra Fulô).

Essa negra Fulô!
Essa negra Fulô!

Ó Fulô! Ó Fulô!
Cadê meu lenço de rendas, 
Cadê meu cinto, meu broche, 
Cadê o meu te rço  de ouro 
que teu Sinhô me mandou?

A h ! fo i você que rou b o u !
A h ! fo i você que rou b o u !

Essa negra Fulô!
Essa negra Fulô!

0  Sinhô fo i açoitar 
sozinho a negra Fulô.
A negra tirou  a saia 
e tiro u  o cabeção, 
de den tro  dele pulou 
nuinha a negra Fulô.

Essa negra Fulô!
Essa negra Fulô!

Ó Fulô! Ó Fulô!
Cadê, cadê teu Sinhô 
que Nosso Senhorm em andou? 
Ah! Foi você que roubou, 
fo i você, negra fulô?

Essa negra Fulô!!

io de Janeiro: Nova Fronteira, 1 9 8 0 (adaptado).
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Considerando que o trab a lh o  de le itu ra  na educação básica visa ao le tram en to  c rítico  e à discussão 
das representações acerca de d iferenças de sexo, de gênero, de raça e de classe social, red ija  um tex to  
estabe lecendo pontos de aproxim ação e d is tanc iam en to  en tre  os tex tos 1 e 2. Em seu te x to , aborde:

• dois aspectos (tem áticos e /ou  form ais) que fundam entam  uma le itu ra  comparativa das obras; 
(valor: 5,0 pontos)

• uma estratégia de le itu ra  para a abordagem  dos dois textos em sala de aula, com vistas ao 
desenvolv im ento do le tram en to  c ritico  do estudante, (valor: 5,0 pontos)



420



421

llllllllllllllllllll II
•  R 3 1 2 0 1 7 2 0 *

QUESTÃO 11 -----------

TEXTO 1

A u to  psicogra fia
Fernando Pessoa

O poeta é um fing idor.
Finge tão com ple tam ente 
Que chega a fin g ir que é d o r 
A dor que deveras sente.
E os que lêem o que escreve,
Na do r lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
Mas só a que eles não têm .
E assim nas calhas de roda 
Gira, a en tre te r a razão,
Esse com boio de corda 
Que se chama coração.

TEXTO 2

A pon tam en to
Álvaro de Campos

A m inha alma partiu-se com o um vaso vazio.
Caiu pela escada excessivamente abaixo.
Caiu das mãos da criada descuidada.
Caiu, fez-se em mais pedaços do que havia loiça no vaso.
Asneira? Impossível? Sei lá!
Tenho mais sensações do que tinha  quando me sentia eu.
Sou um espalham ento de cacos sobre um capacho po r sacudir.
Fiz baru lho na queda como um  vaso que se partia.
Os deuses que há debruçam -se do parapeito  da escada 
E fitam  os cacos que a criada deles fez de m im .
Não se zangam com ela.
São to lerantes com ela.
O que eu era um vaso vazio?
Olham os cacos absurdam ente conscientes,
Mas conscientes de si-mesmos, não conscientes deles.
Olham e sorriem .
Sorriem  to lerantes à criada invo luntária .
Alastra a grande escadaria atapetada de estrelas.
Um caco brilha, v irado  do ex te rio r lustroso, entre os astros.
A m inha obra? A m inha alma principal? A m inha vida?
Um caco.
E os deuses o lham -no especialmente, pois não sabem porque ficou  ali.

PESSOA, F. Antologia Poética: organização, apresentação e ensaios de 
Cleonice Berardinelli. Bazar do Tempo: Rio de Janeiro, 2016 (adaptado).
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A partir dos poemas apresentados, avalie as afirmações a seguir.

I. 0  texto  1, p o r sublinhar o fing im ento  poético como artifíc io  estético, coloca em xeque o tex to  2 
como possibilidade de le itura da heteronímía pessoana.

II. 0  texto  2 pode ser lido como teorização poética do processo heteroním ico em Fernando Pessoa.

III. Como metapoemas, ambos os textos sugerem possibilidades de grafias/escritas de si, tan to  do 
su je ito  au tor quanto do eu-lírico.

É corre to  o que se afirm a em

O  I, apenas.

O  II, apenas.

©  I e II, apenas.

©  II e III, apenas.

©  I, II e III.

QUESTÃO 12

No final da década de 40, em 1947, M urilo  Rubião lança, pela editora carioca Universal, o seu prim e iro  

livro de contos, O ex-mágico; seis anos depois novo livro é publicado, dessa vez pela editora Hipocampo, 

trata-se de A  estre la verm elha Segundo Antonio Cândido (2006), aobra de Rubião fica na penumbra atéa 

publicação de Os dragões e outros contos, que ocorreu em 1965. Cândido também  observa que, em meio 

às primeiras publicações de M urilo  Rubião no Brasil, despontam na América Latina as obras de Jorge Luis 

Borges, Julio Cortázare Gabriel Garcia Marquez. Ou seja: M urilo  Rubião pode ser considerado op recu rso r 

da tradição do insólito não só em terras brasileiras, como tam bém  pode ser reconhecido como instigador 

da obra de latino-americanos, como confessa Julio Cortázar, segundo relato do seu trad u to r Remy Gorga 

Filho: "Ele dizia que o m ineiro  M urilo  Rubião fo i o prim e iro  au to r do fantástico latino-am ericano, antes 

m esm o dele, Cortázar''.

GAMA-KHALIL, M  M . A literatura fantástica: gênero ou modo? In: Terra Roxa e Outras Terras, v. 26, 2013 (adaptado).

A partir do texto  apresentado, avalie as afirmações a seguir.

I. O insó lito  é uma das características estéticas da literatura fantástica.

II. No Brasil, a literatura fantástica é uma das vertentes do M odernismo.

III. A obra de M u r ilo  Rubião recebe in flu ê n c ia  d ire ta  da lite ra tu ra  fan tás tica  de escrito res 

la tino -a m e rica n o s .

É corre to  o que se afirm a em

O  I, apenas.

©  III, apenas.

©  I e II, apenas.

©  II e III, apenas.

©  I, II e III.

LETRAS - PORTUGUÊS 21
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QUESTÃO 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEXTO 1

Ao discutir os aspectos dadiacroniae da sincronia na língua, Saussure apresenta-os como duas perspectivas 
distintas, ou seja, caracteriza-os de forma dicotômica. Segundo o autor, diacrônico relaciona-se ao que 
tem  duração no tem po e é dinâmico; e sincrônico, ao que é momentâneo e estático. Jakobson, por sua 
vez, mapeia quatro combinações possíveis entre essas dicotomias: a) fatos sincrônicose estáticos; b) fatos 
sincrônicos e dinâmicos; c) fatos diacrônicos e estáticos; d) fatos diacrônicos e dinâmicos.

CHAGAS, P. A mudança lingüística. In: FIORIN, J. L (Org.). Introdução à linguística. São Paulo: Contexto, 2003 (adaptado).

TEXTO 2
Os morfemas dassificatórios têm como função enquadrar os vocábulos nas classes dos nomes e dos verbos. 
São as vogais temáticas nominais (-a,-e,-o) e verbais (-a, -e, -i). Nos nomes terr-a, pent-e e livr-o, são as vogais 
átonas finais que dassificam essas formas na classe dos nomes. Já as formas verbais cant-a-r, vend-e-r e part-i-r 
têm como elemento caracterizador da conjugação as vogais -a, -e, -i. As formas linguísticas desprovidas desse 
elemento mórfico sãochamadas de atemáticas. No caso dos nomes, sãoatemáticos os terminados porconsoante 
(mar, fóssil, revólver) ou por vogal tônica (cajá, café, ripó). São exemplos de formas verbais atemáticas a primeira 
pessoa do presente indicativo (canto, vendo e parto), todas as pessoas do presente do subjuntivo (cante, cantes, 
cante, cantemos, canteis, cantem) entre outras formas.

RIBEIRO, M. G. C. Morfologia da língua portuguesa. Disponível em: <http://biblioteca.virtual.ufpb.br>. Acesso em: 15 jul. 2017 (adaptado).

TEXTO 3

•  2017

7 QUANDO VOCÊ ENTRA X i NO CINEMA NO MEIO \ 1 DA SESSÃO. ) VOCÊ ENTENDE , - '«O FILME? j--J

COM OS ADULTOS X É A MESMA COISA. | COMO É QUE A SENTE 1 PODE ENTENDER 7V. eles? r
A quando nós chegamosT'ELES JÁ TINHAM COMEÇADO

É S * ? é s W  ate
Disponível em: <http:/Adimagens.com>. Acesso em: 15 jul. 2017.

A partir dos textos apresentados, avalie as afirmações a seguir.

I. A substituição atual e gradativa do uso do pronome pessoal de primeira pessoa do plural "nós" 
pela expressão "a gente" exemplifica o que Jakobson denomina fato sincrônico e dinâmico.

II. A perspectiva saussureana filia-se a um trabalho linguístico de ordem diacrônica, ou seja, descreve 
a língua por meio da observação dos aspectos históricos de variação e mudança.

III. Um exemplo de fato diacrônico e estático é a existência permanente de três conjugações verbais 
no português.

É correto o que se afirma em

O  I, apenas.
Q  II, apenas.
@ I e III, apenas.
©  II e III, apenas.
© I, lie III.
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QUESTÃO 15 ----------

TEXTO 1

Em suma, a cultura cabo-verdiana, denom inada "criou la" assenta-se sobre um processo de híbrídação 
que gerou as form as de expressão da culinária, da música, da língua e da lite ratura . A identidade 
cabo-verdiana, portanto , fo rm ou-se pela reelaboração de traços culturais originários dos grupos étnicos 
que aportaram  às ilhas, is to  é, portugueses e africanos levados da costa da Guiné para o arquipélago.

GOMES, S. C. Cabo Verde: interfaces entre Literatura, culinária e música. In: BRITO-SEMEDO, M. e t al. (eds.). Estudos da AIL em Literaturas 
e Culturas Africanas de Língua Portuguesa. Santiago de Compostela, Coimbra: Associação Internacional de Lusitanistas, 2015 (adaptado).

TEXTO 2

De orla a barlavento

[...]
II

Poeta! todo  o poem a: 

geometria de saingue &  fonema 

Escuto Escuta

Um pilão fala 

árvores de fru to  

ao meio do dia 

E tambores 

erguem 

na colina

Um coração de te rra  batida 

E lon longe

Do m aru lho á viola fria 

Reconheço o bemol 

Da mão doméstica 

Que solfeja

M ar &  monção m ar &  m atrim ónio  

Pão pedra palmo de terra 

Pão &  patrim ónio
FORTES, C. Pão &  Fonema. Lisboa: Sá da Costa Editora, 1980 (adaptado).

TEXTO 3

— "  ...Sonhei um Cabo Verde despertado cada manhãzinha pelo som repicado do tam bor, substitu indo 
a horrenda música do programa rad iofónico Bom Dia Cabo Verde, abafando para sempre a inestética 
publicidade, rivalizando harm oniosam ente com o cantar dos galos, o riso das galinhas, os m otores, 
catchupa na frig ide ira , trapiches e computadores.

SALÚSTIO, D. A indústria de tambores. In: M ornas eram as noites. 3. ed. Praia: Institu to da Biblioteca Nacional, 2002 (adaptado).
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Com base nos textos apresentados, avalie as afirm ações a seguir.

I. O tex to  1 considera crioulas a iden tidade  e a cu ltura  presentes nas ilhas que com põem  o 
arqu ipé lago de Cabo Verde, e sublinha sua natureza homogênea resu ltan te  do enco n tro  en tre  
europeus e africanos.

II. O tex to  2 emprega recursos estru tura is, ta is com o imagens de ins trum entos e aliterações, 
priv ileg iando oclusivas e nasais bilabiais, com  o in tu ito  de evidenciar a natureza rítm ica sugerida 
no poema.

III. O te x to  3 in tegra uma coletânea cujo t í tu lo  põe em evidência ta n to  o clim a trop ica l quanto  o 
gênero musical mais represen ta tivo  do p a trim ôn io  cabo-verd iano, ambos m ateria lizados na 
linguagem  do fragm en to .

É corre to  o que se a firm a em 

O  I, apenas.

O  II, apenas.

®  I e III, apenas.

©  II e III, apenas.

©  I, II e III.

QUESTÃO 16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A inform ação e os conteúdos transbordam  na w e b  e o prefixo hiper, tam bém  aí, é demandado. 
Nesse contexto de hiperinform ação, as ações de seguir, curtir, ta guea re  com entar ganham destaque.

O a to  de seguir alguém, alguma publicação ou institu ição é, en tre  outras possibilidades, uma fo rm a  de 
f i lt ra r  algo de interesse no m eio  de um  oceano de conteúdo.

Frente ao que se segue (ou ao que é de algum a fo rm a  pub licado) na rede, é possível te r d ife rentes níveis 
de resposta: algumas acessíveis d ire tam en te  a quem  publica o con teúdo  -  curtir, comentar, redistribuir 
(sem com entar), redistribuir com com entário fundam entado (red is tribu ição  crítica) etc.; outras não tão  
d ire tam en te  acessíveis -  publicações em  outras redes ou espaços sem referências d iretas às origens.

ROJO, R.; BARBOSA, J. P. Gêneros do discurso, m u ltile tram en tos  e h ipe rm odern idade . 
In: Hipermodernidade, multiletramentos e gêneros discursivos. São Paulo: Parábola, 2015 (adaptado).

Considerando as in form ações apresentadas no texto , avalie as asserções a seguir e a relação proposta 
en tre  elas.

I. Na w eb , os d iferentes níveis de publicações/respostas acessíveis, d ireta ou ind ire tam ente , a quem 
publica o conteúdo podem  ser m ultim odais.

PORQUE

II. As publicações/respostas, além  de poderem  se basear em ou tros textos, podem ser acrescidas de 
d iferentes tipos de linguagens, com o imagens, vídeos e áudios.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

©  As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justifica tiva  correta da I.

©  As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justifica tiva  corre ta  da I.

®  A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

©  A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

©  As asserções I e II são proposições falsas.
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TEXTO 2

Todos sabem que existe um grande núm ero de variedades linguísticas, mas, ao mesmo tem po  em que 
se reconhece a variação linguistica como um fa to , observa-se que a nossa sociedade tem  uma longa 
trad ição  em considerar a variação numa escala va lorativa, às vezes até m oral, que leva a tachar os 
usos característicos de cada variedade com o certo  ou errado, aceitáveis ou inaceitáveis, pitorescos, 
cômicos etc.

TRAVAGLIA, L. C. Gramática e Interação: uma proposta para o ensino de gramática. São Paulo: Cortez Editora, 2009 (adaptado).

Considerando a imagem apresentada, os sentidos estatabelecidos pelo texto  1 e a reflexão provocada 
pelo texto 2, conclui-se que a professora

©  identifica "pechada" como um caso de estrangeirismo na fala de seu aluno, incorporado à língua 
portuguesa como empréstimo aceitável da língua espanhola.

©  identifica o fenôm eno de variação diafãsica em nível lexical, ao compreender o contexto de uso dos 
vocábulos "sinaleira" e "auto".

@ ignora a possibilidade de discutir o tema do preconceito linguístico com relação ao uso de variações 
linguísticas diatópicas.

©  evita, ao abordar as variedades linguísticas do português brasileiro, que o estudante Rodrigo sofra 
preconceito linguístico.

©  explica os diferentes modos de falar de seus alunos conforme a ocorrência de variações morfológicas 
e sintáticas na fala de Rodrigo.

Área livre ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



429

inn I mui I min ii
I  ZUienade

Í 0 Lxam e Nacional cte Deaemiíenho 
dos Estudantes

QUESTÃO 18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variantes linguísticas são diversas maneiras de se dizer a mesma coisa em um mesmo contexto e com o 
mesmo valor de verdade. A um conjunto de variantes dá-se o nome de variável linguística.

Assinale a opção que apresenta dois pares legítimos de variação linguística.

O  m[u]rcego - m[o]rcego [pjata - [I]ata 
0  [bjote - |p]ote d jijda l - d[e]dal 
0  f[i] liz - f [E] Iiz p[u]mada - p|o]mada 
©  [djoca - [tjoca le i|t]e  - le ijt/ je  
©  [tjim e - [tjjim e  [djata - [mjata

QUESTÃO 19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEXTO 1

O processo de canonização não pode ser isolado dos interesses dos grupos que foram responsáveis por 
sua constituição, e, no fundo, o cânon reflete estes valores e interesses de dasse.

0  cânon é um evento histórico, visto ser possível rastrear a sua construção e a sua disseminação. 
Não é suficiente repensá-lo ou revisá-lo, lendo outros e novos textos, não canônicos e não canonizados, 
substituindo os 'm aiores' pelos 'menores', os escritores pelas escritoras e assim po r diante. Tampouco 
basta -  ainda que seja extremamente necessário -  d ila tar o cânon e nele incorporar outras formações 
discursivas, como a telenovela, o cinema, o cordel, a propaganda, a música popular, os livros didáticos 
ou infantis, a ficção científica, buscando uma m aior representatividade dos discursos culturais. 0  que 
é problem ático, em síntese, é a própria existência de um cânon, de uma canonização que reduplica as 
relações injustas que compartimentam  a sociedade.

Considerando a discussão sobre o cânon literário apresentada no texto 1 e o gênero do miniconto, 
exemplificado no texto  2, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A forma literária do miniconto, por ser semelhante à da crônica, deve ser considerada expressão 
literária de valor para que a seleção de obras que integram o cânon seja democrática.

II. A formação do cânon é derivada de valores estéticos e políticos, e a sua existência promove a 
valorização justa de obras e a manutenção da divisão social.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

O  As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

0  As asserções le  II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
@ A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
©  A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
0  As asserções I e II são proposições falsas.

TARALLO, F. A Pesquisa Sociolinguístiea. São Paulo: Ática, 1986 (adaptado).

Uma vida inteira pela frente. O tiro  veio portrás.
MOSCOVICH, C. Uma vida inteira pela frente. In: FREIRE, M. (Org.}. Os cem menores contos brasileiros do século.

2. ed. Cotia: Ateliê Editorial, 2004 (adaptado).

PORQUE
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QUESTÃO 22
A luz da nossa língua

0  incêndio que atingiu o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, não provocou piores danos -  
excetuando a peirda, sempre irreparável, de uma vida humana -  pela simples razão de aquilo que nele se 
mostrava ser resistente ao fogo. A língua portuguesa é patrim ônio imaterial. Não há incêndio capaz de a 
devorar, a não ser o da ignorância.

Compreender como se form ou e afirmou a língua que falamos, conhecer as diferentes variantes do 
português, ajuda-nos a perceber m elhor a história do mundo e -  acredito -  pode tornar-nos um pouco 
mais abertos ao outro. O pensamento xenófobo e racista que volta e meia aflora, como uma doença 
repugnante, em certas franjas das sociedades brasileira e portuguesa, é, em larga medida, uma expressão 
da ignorância da história da língua que nos deu origem.

Acredito que existe hoje um m aior conhecimento mútuo das diferentes variantes da língua portuguesa, 
desde logo porque as novas tecnologias tendem a derrubar fronteiras. Persiste, mesmo assim, muita 
ignorância. Recordo certa ocasião, há alguns anos, quando, em viagem pelo in terior de Pernambuco, 
parei jun to  a um pequeno bar para pedir informações. 0  rapaz que me recebeu não compreendeu o meu 
sotaque. Repeti a mesma questão uma e outra vez, sem qualquer sucesso. Tentei de novo, mas dessa vez 
com o meu melhor sotaque pernambucano. 0  rosto do rapaz iluminou-se: "M oço, se você fala português, 
por que estava falando comigo em estrangeiro?".
Numa outra ocasião, no Rio, um taxista, estranhando o meu sotaque, quis saber de onde eu vinha. 
"Angola?! E em que estado fica isso?" Quando lhe expliquei que Angola é um país, na costa ocidental 
de África, fez questão de me parabenizar pela qualidade do meu português. Disse-lhe que em Angola 
também falamos português: "Jura?!" — retorquiu. — "Pensei que só no Brasil se falasse português".

Se nós criamos as línguas, as línguas também nos criam a nós. Não é a mesma coisa crescer falando 
português, tup i ou swahili. Um dos meus sobrinhos, Samuel, nasceu e cresceu em Luxemburgo, filho de 
pai luxemburguês. Aprendeu a falar português com a mãe e luxemburguês e alemão com o pai. Como os 
país falavam um com o outro em francês, domina também essa língua desde o berço. Sempre que muda 
do português para o alemão, e deste para o francês ou o luxemburguês, há alguma coisa em Samuel, um 
sutil aspeto da personalidade, que parece se alterar também. É como se coexistissem dentro dele várias 
pessoas, cada uma se exprim indo num idioma diferente.

Em Cabo Verde, o bilínguismo é uma situação vulgar. As pessoas falam naturalmente duas línguas 
maternas, o português e o crioulo. Fascina-me a forma como os cabo-verdianos cultos trocam de língua, 
enquanto conversam, dependendo do tema e do interlocutor. Ao mudarem do crioulo para o português, 
verifica-se também uma ligeira mudança de personalidade. Um cabo-verdiano ao fa lar português torna
se um tudo nada mais formal. Não por acaso, a esmagadora maioria da riquíssima música cabo-verdíana 
usa o crioulo, ao passD que a lingua portuguesa reina quase isolada na literatura.

AGUALU5A, J. E. A luz da nossa lingua. In: 0 Globo, 28 dez. 201S (adaptado}.

Das passagens a seguir, retiradas do texto aquela cujo conteúdo é apropriado para exemplificar a 
definição de língua como forma ("lugar") de interação é

O  "A língua portuguesa é patrim ônio imaterial. Não há incêndio capaz de a devorar, a não ser o da 
ignorância.''(l“parágrafo)

O  "...conhecer as diferentes variantes do português [...] -  acredito -  pode tornar-nos um pouco mais 
abertos ao outro." (2“ parágrafo)

©  "0  pensamento xenófobo e racista que volta e meia aflora (...) é, em larga medida, uma expressão da 
ignorância da história da língua que nos deu o rigem ."^" parágrafo)

©  "Se nós criamos as línguas, as línguas também nos criam." (5° parágrafo)
©  "Em Cabo Verde, o bilínguismo é uma situação vulgar." (6° parágrafo)
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QUESTÃO 23 ----------

Poema tirado de uma noticia de Jornal

João Gostoso era carregador de feira livre e morava no m orro da Babilônia num barracão sem número
Uma noite ele chegou nobarVirrte de Novembro
Bebeu
Cantou
Dançou
Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado.

BANDEIRA, M. Poesia Completa e Prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguílar, 1993 (adaptado). 

Considerando o poema, avalie as afirmações a seguir.

I. A ausência de um sobrenome convencional e de um número no barracão propicia a ampliação de 
sentidos do poema.

II. 0  discurso jornalístico imbricado no discurso poético comprova que a matéria-prima utilizada em 
ambos pode misturar-se.

III. 0  poema, retom ando o registro jornalístico, tem  o objetivo de narrar em 3- pessoa a veracidade 
de um acontecimento cotidiano nas grandes cidades.

IV. 0  que caracteriza o poema como tal é o fato de não contemplar todas as perguntas básicas da 
notícia, já que não há um porquê para o fato.

É correto apenas o que se afirma em

O  l e II.
®  le I I I .
©  llll e IV.
©  L II e IV.
©  III, III e IV.

QUESTÃO 24 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em um portal de noticias sobre celebridades, lê-se o seguinte enunciado, ao qual segue um conjunto de 
fotos de atores e atrizes.

Confira quem são os famosos cinquentões que só melhoram com o tempo

Disponível em: <http://www.estrelando.com.br>. Acesso em: 10 ju l. 2017.

Considerando que o propósito do enunciador -  de enaltecer a resistência dos famosos à ação do tem po 
-  é comprometido pela ambiguidade de sentido decorrente da estrutura sintática do enunciado, avalie as 
seguintes propostas de reescrita, para ev ita ra  ambiguidade da sentença.

I. Confira quem são os famosos cinquentões que, com o tempo, só melhoram.
II. Confira quem são os famosos cinquentões que melhoram só com o tempo.
III. Confira quem são os famosos cinquentões que, só com o tem po, melhoram.

É correto o que propõe em

©  II, apenas.
©  llll, apenas.
©  II e II, apenas.
©  III e III, apenas.

©  II, II e III.
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QUESTÃO 27

Penso que é fundam enta l lem brar que a educação 
lite rária  está im bricada no estudo da linguagem, 
esse constructo  poderoso, "perigoso" e seletivo 
de conscientização. Educar pela lite ra tu ra  im plica 
re fle tir  sobre a palavra com o construção artística, 
com a consciência de que a defin ição da arte é 
ou tro  com plexo ideológico sobre o que significa 
ser belo, bom, certo, h is to ricam ente  re levante e 
é tico -este ticam ente  duradouro . Educar pela 
lite ra tu ra  im plica  en ten d e r que a a rte  lite rá ria  
se situa em de te rm inado  m om ento  no te m p o  e 
no espaço, carreando questões sociais, cu ltura is, 
políticas e econôm icas inevitáveis e preciosas. 
Se levarm os em  consideração o tr ip é  conceitua i 
e filosó fico  em que se apóia a educação 
lite rária , escaparemos das garras da linearidade 
historicizada, enriquecendo a le itu ra  e a análise 
do te x to  escrito  com e lem entos linguísticos, 
ético-estéticos e socioculturais, de questionamento 
crítico e consciente.

LEAH Y-DIOS, C.; LAGE, C. Língua e lite ra tu ra : uma questão de 
educação? Campinas: Papirus, 2001 (adaptado).

A pa rtir da concepção de lite ra tu ra  evidenciada no 
texto , é corre to  a firm a r que

O  o ensino da lite ra tu ra  deve ser desvinculado 
de questões ideológicas, pois o te x to  lite rário , 
com o m anifestação artística, é neutro .

O  o te x to  lite rá rio  pode v ir  a fo rm a r le itores 
críticos por ser um  fenôm eno  de linguagem  que 
congrega aspectos estéticos, éticos, sociais e 
culturais.

0 a educação lite rá ria  deve foca r no estudo 
es tru tu ra l da palavra artística e a tr ib u ir  
im portânc ia  à sua linearidade  histórica na 
fru ição  do te x to .

©  o ensino da lite ra tu ra  prescinde do estudo 
da linguagem, pois, nos textos lite rários, a 
palavra sofre transgressões que a distanciam  da 
linguagem cotid iana.

©  a análise e o ensino do tex to  lite rá rio  devem 
focar questões sociais, cu ltura is, políticas e 
econôm icas sem levar em conta o traba lho  
cria tivo  com  a palavra.

QUESTÃO 28

Nas sociedades contemporâneas, textos não são 
apenas verbais. Há uma variedade de composição 
de textos que articulam  o verbal, o visual, o gestual, 
o sonoro — o que se denomina m ultimodalidade de 
linguagens. Assim, o ensino da Língua Portuguesa 
deve considerar o texto em suas muitas modalidades: 
as variedades de textos que se apresentam na 
imprensa, na TV, nos meios digitais, na publicidade, 
em  livros didáticos e, consequentemente, também  os 
vários suportes em  que esses textos se apresentam.

Disponível em: <http://m ec.gov.br>.
Acesso em: 12 Jul. 2017 (adaptado).

Considerando a concepção de te x to  apresentada 
no excerto, avalie as asserções a seguir e a relação 
proposta entre  elas.

I. O ensino que foque  no desenvo lv im ento  de 
novas habilidades linguísticas, aum entando 
os recursos que o usuário da língua já possui, 
é mais adequado do que uma abordagem  
prescritiva do ensino da língua, m esm o que, 
em situações práticas, tais concepções não 
sejam excludentes.

PORQUE

II. O ensino de língua portuguesa embasado 
no tex to  com o cen tro  de referência pe rm ite  
que se entenda a língua em  um processo 
in te rl ocutivo , po r m eio do qua I a significa ção 
é ativada, ao passo que a tarefa de es tu da ro  
tex to  im plica desvendar as potencia lidades 
da língua em situações de interação.

A respeito dessas asserções, assinale a opção 
correta.

©  As asserções I e II são proposições verdadeiras, 
e a II é uma jus tifica tiva  corre ta  da I.

©  As asserções I e II são proposições verdadeiras, 
mas a II não é uma justifica tiva  corre ta  da I.

0  A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II 
é uma proposição falsa.

0  A asserção I é uma proposição falsa, e a II é um a  
proposição verdadeira.

©  As asserções I e II são proposições falsas.
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QUESTÃO 29 -----------

TEXTO 1

A dedução, fe ita a pa rtir  da definição de literatura como uma escrita a ltamente valorativa, de que ela 
não constitui uma entidade estável, resulta do fa to  de serem notoriam ente variáveis os juízos de valor. 
Assim como uma obra pode ser considerada como filosofia num século, e como literatura no século 
seguinte, ou vice-versa, tam bém  pode variar o conceito do público sobre o tip o  de escrita considerado 
como digno de valor. Até as razões que determ inam  a formação do critério  de valioso podem se modificar. 
Isso, como disse, não significa necessariamente que venha a ser recusado o titu lo  de literatura a uma 
obra considerada menor: ela ainda pode ser chamada assim, no sentido de pertencer ao t ip o  de escrita 
geralmente considerada como de valor. Não existe uma obra ou uma trad ição literária que seja valiosa em 
si, a despeito do que se tenha dito, ou se venha a dizer, sobre isso. Valor é um te rm o transitivo : significa 
tudo  aquilo que é considerado como valioso por certas pessoas em situações específicas, de acordo com 
critérios específicos e à luz de determ inados objetivos.

EAGLETON, T. Teoria da lite ratura: uma introdução. São Paulo; Martins Fontes, 2006(adaptado).

TEXTO 2

Solicitamos que alunos separassem de um bloco de textos, que iam desde poemas de Pessoa e Drummond 
até contas de te lefone e cartas de banco, textos literários e não literários, de acordo com suas definições 
mais tradicionais. Um dos grupos não fez qualquer separação. Questionados, os alunos responderam: 
"Todos são não literários, porque servem apenas para fazer exercícios na escola." E Drummond? 
Responderam: "D rum m ond é lite ra to , porquevocês afirmam que é, eu nãoconcordo. Acho e leum  chato. 
Por que Zé Ramalho não é literatura? Ambos são poetas, não é verdade?"

BRASIL. M inistério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais:
linguagens, códigos e suas tecnologias. Brasilia, 2000 (adaptado).

À luz do que se discute no Texto 1, constata-se que o Texto 2 faz um relato de experiência escolar na 
qual a ativ idade proposta aos alunos propicia a discussão de questões que, no âm bito  da Teoria da 
Literatura, estão relacionadas

O  ao m étodo de escolarização da leitura literária.

©  ao conceito de poeta e poesia na modernidade.

@ ao processo de canonização de autores e obras.

©  ao papel do professor no ensino da fruição estética.

©  à função do autor na construção do sentido d o te x to  literário.
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Uma p la y lis t comentada conta com texto de apresentação, que descreve ou relata algo envolvendo as 
produções em questão, e trechos apreciativos, que podem envolver argumentação, contemplando assim 
diferentes sequências textuais. Além disso, supõe a produção de um roteiro e sua leitura oral/falada, o 
que requer observar a adequação da linguagem oral, tendo em vista as condições de produção dadas. 
Em termos de ações, práticas e procedimentos próprios da web, a produção de uma p lay lis t comentada 
permite vivenciar o papel do curador: alguém que seleciona exemplares entre muitos, no caso músicas ou 
canções, a partir de algum critério, organiza-os de determinada forma e destaca, a respeito das canções 
escolhidas ou de seus autores ou executores, algo para comentar. Além disso, supõe a escrita de um 
roteiro e o manuseio de um editor de áudio. Pode também supor a disponibilização desse arquivo na 
internet, o que poderia ensejar ações de cu rtire /ou  redistribuir.

ROJO, R.; BARBOSA, J. P. Hipermodernidade, multiletramentos e gêneros discursivos. São Paulo: Parábola editorial, 2015 [adaptado). 

No texto apresentado, mencionam-se algumas ações, práticas e procedimentos comuns em ambiente 
digital. Considerando que tais informações permitem que o trabalho do docente de Língua Portuguesa 
favoreça a reflexão sobre gênero discursivo e ambiente digital, avalie as afirmações a seguir, acerca do 
uso de p lay lis t e m sala de aula.

I. Atividades de reescritura de sequências textuais semelhantes ou diferentes voltadas para o uso 
podem enriquecera compreensão do gênero p lay lis t comentada.

II. A análise da estrutura de uma p lay lis t comentada favorece a abordagem de características que 
revelem as aproximações e os distanciamentos entre textos orais e escritos.

III. A p lay lis t comentada, enquanto recurso didático, permite a análise de diferentes tipos de 
argumentação utilizados em ambiente digital.

É correto o que se afirma em 

O  II, apenas.
0  III, apenas.
®  I e II, apenas.
©  I e III, apenas.
0  I, lie III.
QUESTÃO 31 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUESTÃO 30 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A didática escolar cumpre funções de ca ráter político, educativo e cientifico a um só tempo. A integralízação 
dessas funções pela didática escolar torna essa disciplina acadêmica algo mais complexo que a simples 
procura e implementação de procedimentos de ensino. Por meio desse processo, a unidade dialética 
da teoria e da prática assume as características de uma verdadeira investigação científica da realidade 
cotidiana da prática pedagógica.

RAYS, 0. A. A relação teoria-prática na didática escolar crítica. In: VEIGA, I. P. A. (Org.). 
Didática: o ensino e suas relações. 7. ed. Campinas: Papirus, 2003 [adaptado).

A partir das informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir.
I. A práxis pedagógica envolve a adoção do método dialético no processo de elaboração do 

conhecimento em articulação com a teoria histórico-cultural.
II. A apropriação crítica e histórica do conhecimento é um instrumento de compreensão da realidade 

social e de atuação crítica para a transformação da sociedade.
III. A Didática é uma área do conhecimento que utiliza os elementos do cotidiano escolar e das 

questões sociais para atualizara prática docente.
É correto o que se afirma em 

O  I, apenas.
0  III, apenas.
®  I e II, apenas.
©  II e III, apenas.
0  I, lie III.
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QUESTAO 32

Um aluno da rede pública de ensino, com 11 anos 
de idade, está m atricu lado  no S- ano do Ensino 
Fundam enta l e te m  surdez pro funda b ila tera l. 
Ele é bem hum orado, brinca lhão e bastante 
sociável. É fluen te  na língua brasile ira  de sinais 
(Libras), mas apresenta d ificu ldades de le itura 
e escrita  da língua portuguesa. Tem potencia l 
cogn itivo  elevado, em bora necessite de constante 
in te rfe rênc ia  e auxílio  da professora para realizar 
suas atividades.

Disponível em: <http://www.cepae.faced.ufu.br>.
Acesso em: 7 ju l. 2017 (adaptado).

Considerando a situação apresentada e o que 
estabelece a Política Nacional da Educação Especial 
na perspectiva da Educação Inclusiva, deve-se 
assegurar a esse aluno

O  escolarização que atenda à proposta educacional 
bilíngue, considerando-se a língua de sinais 
como primeira língua.

©  atendim ento educacional especializado, 
priorizando-se o ensino da língua portuguesa, 
de modo a garantir a educação bilíngue.

©  processo avaliativo que priorize o uso da língua 
portuguesa na m odalidade escrita, dada a 
im portância da manutenção do registro da 
aprendizagem.

©  ensino da língua brasileira de sinais (Libras) 
após a aquisição da língua portuguesa na 
modalidade escrita, em processo análogo ao da 
alfabetização de aluno ouvinte.

©  educação inclusiva, apesar de a surdez não se 
enquadrar no campo da deficiência física ou das 
lim itações de m obilidade.

Área livre -------------------------------------------------------------

QUESTAO 33

As escolas brasileiras não têm  um único je ito  de 
ensinar sobre gênero e sexualidade; pesquisas 
evidenciam  currículos e práticas pedagógicas 
e de gestão marcadas pela discrim inação. 
D istinções sexistas nas aulas, na chamada, nas 
filas de m eninos e de meninas, nos uniform es, no 
tra tam ento  e nas expectativas sobre alunos ou 
alunas, to lerância da violência verbal e até física 
en tre  os meninos, representações de homens 
e m ulheres nos m ateria is didáticos, abordagem 
quase exclusivamente biológica da sexualidade 
no livro didático, estigmatização referente à 
manifestação da sexualidade das adolescentes, 
perseguição sofrida po r homossexuais, travestis 
e transexuais, evidenciam o quanto a escola 
(já) ensina, em diferentes m om entos e espaços, 
sobre masculinidade, fem in ilidade, sexo, afeto, 
conjugalidade, família.

Disponível em: <http://www.spm .gov.br>.
Acesso em: 11 jul. 2017  (adaptado).

Nesse contexto, para constru ir uma prática 
pedagógica que promova transformações no 
sentido da igualdade de gênero a pa rtir do respeito 
às diferenças, espera-se que a escola

©  incorpore o conceito de gênero nos diferentes 
com ponentes do currículo de maneira 
transversal.

©  rea li ze ativid ades em seu cotid ian o q ue defi na m 
para as crianças o que é m asculino e o que é 
fem in ino .

0  se valha das diferenças sexuais naturais entre 
meninos e meninas para conduzir a classe e 
m anter a disciplina.

©  se refira ã questão de gênero de form a 
tangencial, suficiente para prom over vivência 
menos in transigente e mais equânim e entre 
homens e mulheres.

0  reforce modelos de comportamentos socialmente 
atribuídos a homens e mulheres que form am  um 
conjunto de representações sobre masculinidade 
e fem in ilidade.
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QUESTÃO 34

Lev Sem enovitch  Vygotsky, psicólogo russo, 
e laborou  sua te o ria  te n d o  po r base o 
desenvo lv im en to  do in d iv íduo  com o resu ltado  
de um  processo sóc io -h is tó rico , en fa tizando o 
papel da linguagem  e da aprendizagem  nesse 
d esenvo lv im en to . Esse pressuposto teó rico , 
conhecido  com o Teoria H istó rico -C u ltu ra l, 
apresenta com o questão cen tra l a apropriação de 
conhec im en tos pela in teração do su je ito  com  o 
con tex to  social.

Considerando os pressupostos da teo ria  
vygotskyana, avalie as afirm ações a seguir.

I. O desenvolvim ento cognitivo é produzido 
no processo de intem alização da interação 
social com a cultura.

II. Ao acessar a língua escrita, o ind ivíduo 
se apropria  das técnicas inerentes a este 
instrum ento  cu ltu ra l, m odificando suas 
funções m entais superiores.

III. A apropriação da linguagem específica do 
meio sociocultural transform a os rum os do 
desenvolvim ento ind iv idua l.

IV. O desenvolvim ento das funções psíquicas 
superiores decorre de funções existentes no 
indivíduo.

V. A educação sistemática e organizada pode 
con trib u ir com o processo de aquisição dos 
sistemas de conceitos científicos, o que 
m odifica a es tru tu ra  do pensam ento do 
indivíduo.

É co rre to  apenas o que se afirm a em 

©  I e IV.

©  l e V .

0  II, III e IV.

©  I, II, III e V.

©  II, III, IV e V.

Área livre ---------------------------------------------------

QUESTÃO 35

A professora de uma escola pública te m  sua 
prática pedagógica fundam entada  na teoria  de 
Jean Piaget. Essa professora irá desenvolver com 
uma tu rm a  do 52 ano do Ensino Fundam ental uma 
aula de Ciências sobre o tem a força e m ovim ento, 
utilizando a abordagem construtiv ista.

Nesse contexto , qual deverá ser a proposta de 
traba lho  elaborada pela professora?

©  Dem onstrar aos estudantes, em laboratório , 
experim entos relacionados ao tem a e realizar 
avaliação do conteúdo trabalhado.

©  U tiliza r livro d idático  e figuras previam ente 
selecionadas para s in te tiza r conceitos e 
in form ações relacionados ao conteúdo 
traba lhado.

@  Aplicar exercícios de fixação em  níveis crescentes 
de com plexidade para a in tem alização dos 
conteúdos pelos estudantes.

©  Partir do saber do co tid iano  do estudante 
sobre a relação en tre  força e m ovim ento  para 
p rovocar o surg im ento de hipóteses, cria r 
con flitos  cognitivos para desenvolv im ento do 
conce ito  desejado.

©  Realizar le ituras in form ativas sobre o conteúdo 
e, a p a rtir da apresentação de slides ilustrativos, 
descrever o conceito de força e de m ovim ento, 
apresentando exemplos.

Área livre ---------------------------------------------------


