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Resumo 

Este artigo apresenta uma reflexão acerca dos conteúdos de Língua Portuguesa em 
provas de concurso público a partir da análise de dois concursos de nível médio dos anos de 
2013 e 2012. Inicialmenteapresenta-se uma análise sobre os novos rumos do ensino da Língua 
Portuguesa no ensino médio com base nas Orientações Educacionais 
Complementares,documentotambém conhecido por PCN +, o qual complementa os 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Posteriormente buscou-se analisar o conteúdo exigido dos 
candidatos na resolução das questões das provas citadas para, então, lançar uma reflexão 
acerca da adequação ou não desses conteúdos às políticas governamentais de educaçãoe as 
possíveis implicações disso. 
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Introdução 

A cada ano, milhões de brasileiros participam de concursos públicos almejando um 

cargo ou um emprego na Administração Pública.Com os processos de seleção o Estado busca 

oferecer igualdade de oportunidades àqueles interessados em ingressar na carreira pública. O 

instituto do concurso público, nos moldes atuais, é decorrência da Constituição Federal de 

1988 que em seu artigo 37, inciso segundo dispõe que a investidura em cargo ou emprego 

público, à exceção dos cargos em comissão previstos em lei, somente pode ocorrer por meio 

de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos1. 

A possibilidade de alcançar estabilidade e receber bons salárioslogo em início de 

carreira são alguns dos fatores que têm atraído cada vez mais brasileiros para às seleções 

públicas2.  

                                                           
1Constituição Federal “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  

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

2Em 2013, por exemplo, o concurso para o cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, do 
Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro atraiu uma concorrência de 1709 candidatos por vaga. A 
escolaridade exigida pelo cargo como requisito para investidura era o Ensino Médio. 
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Como esperado a concorrência na disputa por uma vaga é enorme e é natural que a 

preparação para as provas seja intensa. Dessa forma, nos últimos anos proliferaram os cursos 

preparatórios para concurso, à semelhança dos cursos pré-vestibulares. Somente no município 

de Porto Alegre há mais de dezesseis cursos, sem mencionar os preparatórios na modalidade 

EAD, disponíveis, neste caso, às pessoas com acesso à internet. Apesar de atrair pessoas de 

todas as faixas etárias, é comum ver-se jovens recém-saídos do Ensino Médio adiar o ingresso 

no Ensino Superior a fim de conquistar um cargo público e obter estabilidade financeira que 

lhes garanta tranquilidade para posteriormente buscarem o ingresso no Ensino Superior3.  

A disciplina de Língua Portuguesa constitui muitas vezes grande número de questões 

das provas de concursos, representando parte importante do processo de aferição dos 

conhecimentos e de seleção dos candidatos. Considerando a relevância das provas de língua 

portuguesa, nesse contexto, é forçoso refletir sobre quais conhecimentos são exigidos dos 

candidatos e, por exemplo, de que forma as questões das provas estão abordando esses 

conhecimentos. Além disso, precisamos analisar se as seleções encontram guaridanas 

orientações oficiais para o ensino de língua portuguesa. 

Assim como o instituto do concurso público, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

doravante LDB, é decorrência da Constituição Federal de 1988. Sua publicação em 1996 traz 

para o cenário da educação nacional uma série de reformulações e exigências.A reformulação 

do Ensino Médio foi regulamentada em 1998 pelas Diretrizes doConselho Nacional de 

Educação e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais.O Ministério da Educação buscou traçar 

orientações que viessem acomplementaro estabelecido pela LDB. O referido Ministério 

publicou, então, o documento “Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio” 

(doravante, PCNEM, 2000) trazendo as linhas gerais da reforma do Ensino Médio no Brasil. 

Segundo esse documento, o MEC,num trabalhoconjunto com educadores de todo o País, 

chegou a um novo perfil para o currículo, apoiadoem competências básicas para a inserção 

dos jovens na vida adulta. 

Posteriormente, no ano de 2007, foi publicado o documento que estabelece orientações 

específicas para o Ensino Médio, o PCN+.O documento, fruto de discussões com as equipes 

técnicas dos Sistemas Estaduais de Educação, professores e alunos da rede pública e 

representantes da comunidade acadêmica trazorientações educacionais complementares aos 

                                                           
3Conforme matéria publicada no site G1 é cada vez mais comum encontrar jovens que deixam de se 

preparar para o vestibular para se dedicar aos estudos para concursos públicos. FONTE: 
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2010/11/em-idade-de-vestibular-jovens-adiam-faculdade-e-

estudam-para-concursos.html - Acesso em 25/01/2014 
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Parâmetros Curriculares Nacionais.Esses documentos – PCNEM (2000) e PCN+ (2007)–

materializamo esforço político-pedagógicodo estado brasileiro para atacar os graves 

problemas do ensino no Brasil, conhecidos não só por professores e autoridades da área como 

também pela população.  

Nesse sentido, este trabalho propõe uma reflexão sobre a adequação das provas de 

Língua Portuguesa em concursos para cargos ou empregos públicos de nível médio em 

relação aos referidos documentos de orientação educacional, assim como as possíveis 

implicações destes nas provas de língua portuguesa.  

Para tanto, realizamos uma pesquisa bibliográfica buscando cotejaressas reflexões com 

as orientações oficiais para o ensino traduzidaspelo PCNEM e pelo PCN+. Realizamos, ainda, 

uma entrevista com um professor de Língua Portuguesa de umgrande curso preparatório para 

concurso da cidade de Porto Alegre4. Posteriormente, analisamos duas provas de concurso de 

duas instituições organizadoras distintas a fim de averiguar de que forma a Língua Portuguesa 

é abordada. 

 

A Língua Portuguesa nos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio 

A partir da publicação da LDB, inicia-se no Brasil uma grande reforma no ensino.Para 

NUNES (2002), com a vigência desta lei “não mais se pretende adestrar os trabalhadores em 

formas de fazer, como o pretendeu a pedagogia do trabalho taylorista-fordista”, a exigência 

agora é no sentido de desenvolver“capacidades intelectuais que lhes permitam adequar-se a 

uma produção flexível e aos novos procedimentos de gerenciamento do trabalho.” (p. 12).Da 

mesma forma, o PCNEM (2000) confirma que o Ensino Médio no Brasil passa por um 

processo de mudanças e que, coma consolidação do Estado democrático, com o surgimento 

das novas tecnologias e com as mudanças na produção de bens, serviços e 

conhecimentos,novos posicionamentos passam a ser exigidos da escola; espera-se que a 

escola seja capaz de preparar seus alunos para a integração no mundo contemporâneo,e não 

apenas na dimensão do trabalho, mas também na da cidadania. 

Com a intenção de fazer frente às mudanças impostas à sociedade brasileira (e 

mundial), especialmente pelas mudanças das relações no “mundo do trabalho”, no final do 

século XX e início do século XXI o governo brasileiro iniciou uma política de reforma do 

                                                           
4Entrevista concedida por Andresan Machado, professor de língua portuguesa do curso CETEC Porto Alegre, a 
Felipe Truccolo Mascarenhas em 16/01/2014. 
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Ensino Médio. Assim, vemos que “as propostas de reforma curricular para o Ensino Médio se 

pautam nas constatações sobreas mudanças no conhecimento e seus desdobramentos, no que 

se refere à produção e àsrelações sociais de modo geral” (PCNEM, p. 5). 

Com as enormes mudanças causadas pela revolução tecnológica, com as 

transformações políticas em nosso país e mesmo com o avanço das ciências era necessária 

uma adequação do ensino aosnovos tempos. Nessa nova política educacional a proposta é de 

que haja, “no nível do Ensino Médio, a formação geral, em oposição à formaçãoespecífica” e 

de que o aluno possa desenvolver“capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-las 

eselecioná-las”. Busca-se, ainda, que o aluno desenvolva“a capacidade de aprender, criar, 

formular, ao invés do simples exercício dememorização” (PCNEM, p. 5).Esses princípios 

constituem as linhas gerais orientadoras da reforma do Ensino Médio.Assim, percebe-se que 

o Ministério da Educação “tem feito esforços louváveis para provocar uma reflexão sobre os 

temas relativos à ética e à cidadania plena do indivíduo, para estimular uma postura menos 

dogmática e mais flexível, por parte, pelo menos, das escolas públicas” (BAGNO, 2007 p. 

74). 

O PCN+ (2007) trouxe uma abordagem mais específica, com orientações relativas às 

diferentes áreas do conhecimento. O documento da área de “Linguagens, códigos e suas 

tecnologias” é dirigido ao professor, ao coordenador ou dirigente escolar do ensino médio e 

aos responsáveis pelas redes de educação básica, inclusive pela formação profissional 

permanente de seus professores. Percebe-se o esforço estatal no sentido de auxiliar 

professores e gestores da educação durante a reforma do ensino. O PCN+ “pretende discutir a 

condução do aprendizado, nos diferentes contextos e condições de trabalho das escolas 

brasileiras, de forma a responder às transformações sociais e culturais do mundo 

contemporâneo (...)” (2007 p. 7). 

Trata-se de uma iniciativa que leva o Ensino Médio a afastar-se do caráter 

profissionalizante ou meramente preparatório para o ingresso no Ensino Superior. Ele passa 

agora a assumir a responsabilidade de completar a educação básica: “(...)isso significa 

preparar para a vida, qualificar para a cidadania e capacitar para o aprendizado permanente, 

seja no eventual prosseguimento dos estudos, seja no mundo do trabalho” (PCN+ p. 8). 

Esses esforços de reformulação geram reflexos no ensino de Língua Portuguesa e 

fazemos coro como o entendimento de Kuhn e Flores (2008, p. 70) de que: 

 

(...) há a tentativa de um deslocamento entre a tradicional aula de português, que, por 
não considerar a reflexão sobre a linguagem, visa apenas ao ensino de normas 
gramaticais, e a prática pedagógica inclusiva, que busca, através das discussões 



5 

 

 

acerca da linguagem (suas funções, suas práticas), construir um aluno-sujeito que 
consiga deslizar entre os registros de língua, que entenda e respeite as variedades, 
que leia os pressupostos e não-ditos, que faça coisas no mundo através da 
linguagem, enfim, que seja um verdadeiro cidadão. 

 

 

Ainda sobre essa questão, ANTUNES (2007) explica que é preciso reprogramar a 

mente de professores,pais e alunos em geral, a fim de que seja possível enxergar na língua 

muito mais elementos do que simplesmente erros e acertos de gramática e de sua 

terminologia.   

O PCN+ (2007) define a gramática como sendo "a descrição dos modos de existência 

e de funcionamento de uma língua" e entende o emprego do termo para outras linguagens, 

além da língua (p. 42). Dessa forma, segundo o documento, é possível referir-se a uma 

gramática da linguagem musical, numa gramática da linguagem do corpo, por exemplo. 

Considerando as propostas do PCNEM (2000), percebemos que "o ensino de Língua 

Portuguesa, hoje, busca desenvolver no aluno seu potencial crítico, sua percepção das 

múltiplas possibilidades de expressão linguística", assim como busca desenvolver a 

"capacitação como leitor efetivo dos mais diversos textos representativos de nossa cultura" (p. 

55).  

Fica claro que há uma busca por desenvolver o senso crítico, desenvolver as 

habilidades de raciocínio, de buscar o aprendizado que transcende o mero conhecimento de 

dados, de nomenclaturas, sem dar-lhes significado. É assim que: 

Para além da memorização mecânica de regras gramaticais ou das características de 
determinado movimento literário, o aluno deve ter meios para ampliar e articular 
conhecimentos e competências que possam ser mobilizadas nas inúmeras situações 
de uso da língua com que se depara, na família, entre amigos, na escola, no mundo 
do trabalho. (PCN+ p. 55). 

 

Na verdade, a preocupação com a forma de ensino da língua portuguesa de forma 

traumática não é nova. LUFT (1985, p.53), ao refletir sobre as “consequências maléficas do 

ensino gramaticalista” diz que os professores exigem que os alunos “decorem termos bizarros 

e totalmente inusitados;” e segue sua reflexão dizendo que “perdemos tempo com definições, 

discussões teóricas, complicadas análises sintáticas”.Explica, ainda, que é natural que aos 

alunos a língua materna pareça algo estranho, complicado, desagradavelmente 

constrangedor.Luft conclui então que: 

Um ensino libertador, a libertação pela palavra: será esse o grande objetivo a ser 
perseguido em nossas aulas de língua materna. Liberto, e consciente de seus poderes 
de linguagem, o aluno poderá crescer, desenvolver o espírito crítico e expressar toda 
a sua criatividade.(1985, p. 110). 
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Entendemos que a reflexão de Luft converge com a proposta do PCN+ (2007) quando 

diz que "cabe à escola aprimorar a competência gramatical dos alunos, de modo a levá-los a 

gerar sequências próprias, consideradas como admissíveis e aceitáveis no interior da Língua 

Portuguesa, bem como compreender enunciados distintos” (p. 57). Então, vemos, mais uma 

vez, o documento ressaltar a importância de um ensino que vá além da simples “decoreba” ao 

indicar que“o desenvolvimento dessa competência não se dará, entretanto, pela simples 

memorização de regras de concordância ou de ortografia, tão alardeadas pela gramática 

normativa ou prescritiva” (p. 57-58 -grifo nosso).Entretanto, não acreditamos em um ensino 

que exclua a gramática descritiva e prescritiva, mas sim no seguinte sentido: 

Ainda que a abordagem gramatical descritiva e prescritiva possa estar presente no 
ensino de língua, devem-se considerar as sequências linguísticas internalizadas de 
que o aluno faz uso nas situações cotidianas. Tal procedimento busca desenvolver, a 
partir dos níveis morfológico, lexical e sintático da língua, habilidades pontuais que, 
em seu conjunto, procuram garantir a aquisição paulatina de uma competência 
gramatical mais abrangente (PCN+ p. 58- Grifo original). 

 

“Se o ensino da gramática conseguisse desvencilhar-se do seu ranço normativista”, 

pondera GERALDI (2010, p. 184), “restaria ainda alguma função para o ensino da 

gramática?” E conclui dizendo que “trata-se, agora, de pensar a gramática como uma teoria de 

descrição (e raramente de explicação) do funcionamento da língua. Ou mais amplamente 

ainda, como o estudo das propriedades da linguagem humana.”. 

Entendemos, então, que “ao lado do conhecimento da gramática, outros são 

necessários, imprescindíveis e pertinentes. Portanto, não tem fundamento a orientação de que 

‘não é para ensinar gramática’. Repito: não é para ensinar apenas gramática” (ANTUNES, 

2007, p. 65 – grifo original). Finalmente, “pensar o ensino de Língua Portuguesa no ensino 

médio significa dirigir a atenção não só para a literatura ou para a gramática, mas também 

para a produção de textos e a oralidade” (PCN+ p. 70). 

 

A Língua Portuguesa em prova de concurso 

Ainda que presenciemos esforços para direcionar o ensino da Língua Portuguesa a 

novos rumos, vemos ainda uma grande resistência a caminhar por essas trilhas. Tendo 

participado de diversas seleções a fim de ingressar em um cargo público tivemos a 

oportunidade de vivenciar um período de intensa preparação e mesmo de muitas aflições. 

Durante os anos de preparação, algo muito presente na vida do candidato a um cargo público 

é a resolução de questões de provas anteriormente aplicadas. Na busca por obter a tão sonhada 

vaga, em um certo período, dedicamo-nos a prestar provas para cargos de nível médio 
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echamou-nos a atenção o grande número de questões trazendo abordagens que exigiam do 

candidato um estudo de memorização. Algumas questões altamente técnicas, trazendo 

abordagens que nos faziam questionar sua utilidade para uma prova de nível médio. 

No presente trabalho selecionamos duas provas para cargos que exigem o Ensino 

Médio como requisito de escolaridade para a investidura. Nesse caso, espera-se que a prova 

de língua portuguesa contenha questões que estejam em consonância com as orientações 

oficiais do governo para o Ensino Médio, sobre as quais já nos referimos. Não podemos 

imaginar que em um processo de seleção de pessoas para ocupar cargos ou empregos públicos 

a exigência dos conteúdos de Língua Portuguesa siga na contramão dos esforços da reforma 

do ensino feitos pelo próprio Estado.  

Assim, objetivando avaliar a consonância das questões de Língua Portuguesa postas 

nos Concursos com o PCNEM e o PCN+, selecionamos duas provas: uma para o cargo de 

Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Tribunal Regional do Trabalho da 18° região, 

elaborada pela Fundação Carlos Chagas– FCC, aplicada em agosto de 2013.A segunda para o 

cargo de Agente Administrativo, do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia do Paraná, elaborado pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e 

Ciência – FUNDATEC, aplicada em novembro de 2012. 

A opção por analisar provas das instituições mencionadas deveu-se ao fato de que a 

primeira é uma das maiores organizadoras de concursos públicos do país, enquanto a segunda 

organizou diversos concursos da região sul.  

Depois de lidas as questões, foi possível “enquadrá-las” em três categorias distintas: 

1) Interpretação de texto; 

2) Gramática; e 

3) Vocabulário. 

 

Analisando inicialmente a prova da FCC, constatamos que, das vinte questões, duas 

abordamconhecimentos de vocabulário, quatro são de interpretação de texto e quatorzedestinam-

seà gramática (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 

Considerando-se os índices percentuais, temos 10% para questões de vocabulário, 

20% para questões relacionadas à interpretação de texto e 70% na categoria de questões 

queexigem conhecimentos de gramática (Gráfico2). 

 

Gráfico1 

Em relação à prova da Fundatec percebemos números semelhantes 

proporcionalmente.Das dez questões do exame, identificamos uma para vocabulário, duas 

questões que envolvem interpretação de texto e sete questões que exigem conteúdos de 

gramática (Gráfico3). 
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Levando-se em consideração os índices percentuais, temos dez por cento de questões 

na categoria de vocabulário, vinte por cento para a categoria de interpretação de texto e 

setenta por cento de questões abordando conteúdos de gramática (Gráfico4).  

 

 

Gráfico3 

Inicialmente, merece atenção o percentual de setenta por cento de questões abordando 

conteúdos de gramática em ambas as provas. Preliminarmente, é possível perceber que as 

questões privilegiam a aferição de conhecimentos das normas gramaticais, deixando pouca 

margem para explorar outros aspectos da língua.  

Em uma questão da prova da FUNDATEC, a de número nove (Figura 1), por 

exemplo, são exigidos conhecimentos de nomenclatura gramatical. É pedido que o candidato 

saiba o que é um dígrafo, o que é um encontro consonantal e que saiba identificar o número 

de fonemas de uma palavra. O gabarito oficial considera como correta a alternativa A. 

 

 

Figura 1 

 

Entretanto, a alternativa D traz ainda um ponto interessante a ser analisado. Afirma-se 

que nas palavras “texto” e “deixam”, a letra x representa o mesmo fonema, sendo esta 
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afirmação considerada incorreta pelo gabarito oficial. A afirmação desconsidera, por exemplo, 

as variações regionais da fala, pois para um candidato carioca a letra x representaria o mesmo 

fonema em razão da oralidade típica dos falantes nascidos no Rio de Janeiro. A respeito da 

nomenclatura gramatical, ANTUNES (2007)entende que: 

(...) como o próprio nome indica, dizem respeito aos nomes que as unidades da 
gramática têm. Funcionam como rótulos, como expressões de designação, para que a 
gente possa, quando necessário, falar de todas elas chamando-as por seus nomes, 
embora também expressem determinada visão dos fatos que designam. Mas não são 
regras; não regem esse ou aquele padrão. Não implicam, portanto, competências 

para alguém falar e escrever melhor; como acreditam alguns que ensinam essa 
“gramática”. (p. 78 Grifo original). 

 
Ponto importante a ser destacado em relação aoexame da FCC é que das vinte e cinco 

questões de conhecimentos específicos, vinte eram de língua portuguesa. A prova de 

conhecimentos específicos tem um peso maior na soma dos pontos e, portanto, assume grande 

relevância na seleção.Analisando o programa de conteúdos constante no Edital da prova da 

FCC podemos perceber a predominância de conteúdos de gramática normativa. O edital 

informa quena prova de Língua Portuguesa serão testados os conhecimentos abaixo 

elencados: 

Ortografia oficial.Acentuação gráfica.Flexão nominal e verbal.Pronomes: emprego, 
formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do 
verbo. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Ocorrência de 
crase. Pontuação. Redação (confronto e reconhecimento de frases corretas e 
incorretas). Intelecção de texto. (Edital 01/2013, p. 15). 

 

Analisando as questões 43, 44 e 45 (Anexo II), encontramos exemplos clássicos do 

tipo de questões que aparecem em provas de concurso. Responder a questões de crase, ou de 

conjugação de verbo no imperativo afirmativo ou imperativo negativo pode ser aprendido em 

poucas aulas em cursinhos preparatórios. No entanto, será um estudo de pura memorização, a 

tradicional decoreba. O candidato responde e acerta a questão, mas não demonstra 

conhecimento da língua portuguesa em forma de raciocínio crítico, de compreensão do texto. 

A leitura do programa de Língua Portuguesa do edital nos leva a questionar por que há 

predominantemente a opção pela aferição de conhecimentos ligados à gramática normativa 

nestas seleções.O Estado brasileiro vem fazendo um esforço pedagógico no sentido de 

ampliar a compreensão dos alunos, buscando o desenvolvimento de um pensamento crítico, 

entretanto, quando o mesmo Estado realiza uma seleção de pessoas que irão servi-lo parece 

haver uma continuidade de métodos tradicionais de aferição do conhecimento. A nosso ver, 

há certa incoerência neste sentido. Se, conforme já dissemos, todos os anos milhões de 

brasileiros prestam concurso público, submetendo-se à preparação e consequentemente ao 
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estudo dos programas de língua portuguesa propostos nos editais, é razoável supor que haja 

um impacto disso na sociedade.Nessesentido encontramos emANTUNES (2007, p. 76)a 

afirmação de que: 

(...) projetamos para um compêndio de gramática muito mais regras, muito mais 
proibições do que aquelas que, de fato, lá estão. Talvez as gramáticas impressas para 
preparar as pessoas a fim de enfrentarem certos concursos tenham concorrido para 
essa impressão falseada de que todas as gramáticas só trazem regras e não têm nada 

de descritivo e de explicativo. 

 
Enquanto há esforços pela mudança no ensino, vemos,por exemplo,Marcos 

Bagnodizer que “não faltam casosde pais que protestaram veementemente contra professores 

eescolas que, tentando adotar uma prática de ensino da línguamenos conservadora, não 

seguiam rigorosamente ‘o que está nasgramáticas’” (2007, p. 62). 

Mas em que ponto isso se relaciona com o ensino de Língua Portuguesa no Ensino 

Médio?Refletimos no sentido de entender se o aluno, ao completar o Ensino Médio estaria 

apto a responder questões de língua portuguesa em um concurso. Não entendemos que o 

Ensino Médio deva preparar para concurso público nos moldes atuais, mas o contrário. Os 

concursos públicos é que deveriam levar em consideração todo o esforço de renovação do 

ensino no país e adequarem-se a isso. 

Na entrevista que fizemos com Andresan Machado5,que se dedica à preparação de 

candidatos para provas de concurso desde 2002, professor do Centro de Treinamento e Cursos 

CETEC – Porto Alegre, perguntamos se suas aulas seriam diferentes, caso fosse professor do 

Ensino Médio. Abaixo transcrevemos a resposta obtida. 

Seriam diferentes. Eu trabalharia muito mais com leitura, com textos. É o que eu 
falo, é o foco. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo aqui é o Ensino Médio. 
Porque a gramática, no Ensino Médio, eu conseguiria ensinar tranquilamente como 
ensino em concurso. Aqui nós temos dois, três meses de aulas de português, 
gramática, focado mais na gramática e o aluno aprende. Às vezes com um pouco 
mais de dificuldade, faz dois cursos, mas consegue. Então eu acho que se trabalhar 
com uma carga de leitura, textos, diferentes tipo de textos, a gramática, depois, seria 
mais fácil. E a dificuldade maior das pessoas, às vezes é a interpretação, é a leitura. 
Então, seria com certeza, um outro tipo de aula.” 

 
Andresan deixa claro que suas aulas no ensino médio seriam diferentes, que o foco da 

preparação para concursos é o ensino das normas gramaticais. O instituto do concurso público 

existe para proporcionar o acesso democrático a todos os cidadãos aos cargos e empregos 

públicos. E enquanto vemos a democratização, ampliação e renovação do ensino 

                                                           
5Entrevista concedida por Andresan Machado, professor de língua portuguesa do curso CETEC Porto 

Alegre, a Felipe Truccolo Mascarenhas em 16/01/2014. 
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médio,parecemos ver um distanciamento entre o que se busca ensinar nas escolas e o que será 

exigido daquele que obtém a titulação. 

BAGNO (2007, p. 121) salienta que “algumas pessoaslevantam a objeção de que o 

ensino da nomenclatura tradicional,das definições, das classificações, da análise sintática é 

necessárioporque são essas coisas que serão cobradas ao aluno no momento defazer um 

concurso ou de prestar o vestibular.” Hoje, como já houve de forma mais intensa em torno do 

vestibular, há toda uma indústria em torno da preparação para concursos públicos. E a 

mudança na cultura da preparação para o vestibular teve como fator decisivo a mudança das 

provas de seleção para ingresso no Ensino Superior. O Exame Nacional do Ensino Médio está 

gradativamente substituindo o vestibular, trazendo conteúdos que se alinham com o PCNEM 

e o PCN+. Apesar dos conhecidos problemas enfrentados pelo ENEM, vemos que há um 

esforço de convergência com as diretrizes para o ensino médio no país. 

Pensamos que esse pode ser um caminho possível para o instituto do concurso público. 

A aprovação do candidato deveria ser consequência de umconhecimento construído ao longo 

dos anos, à semelhança do que ocorre com o ENEM. Não entendemos, repetimos, que a 

escola deva ter o objetivo de preparar os alunos para concurso público e nesse sentido 

pensamos como ANTUNES: 

Ser aprovado em vestibular ou em qualquer outro concurso deve ser uma 
consequência natural de quem aprendeu alidar com a língua escrita formal, de quem 
aprendeu a pensar, a estabelecer relações, a tirar conclusões, a elaborar sínteses, a 
expressar-se com fluência e desenvoltura, com clareza e precisão. Isso não impede 
que a escola analise alguns exemplares de questões de vestibulares, analise a 
qualidade das provas que são feitas, se pronuncie sobre isso, a fim de que, 
também nesse setor dos concursos, a língua seja salva das abordagens 
irrelevantes e desprovidas de sentido social. (2007 p. 147-148 Grifo nosso). 

 

Por isso entendemos que urge repensar os conteúdos abordados nas provas de língua 

portuguesa em concursos de nível médio, pois manter os atuais padrões é formar trincheiras à 

renovação do ensino. Nesse processo será fundamental a participação dos professores, pois a 

elescabe pressionar pelos meios de que dispõem —associações profissionais, sindicatos, 

cartas à imprensa — “para queas provas de concursos sejam elaboradas de outra 

maneira,trocando as velhas concepções de língua por novas”. Os professores não devem 

se“conformar passivamente com uma situação absurda eprosseguir na reprodução dos velhos 

vícios gramatiqueirossimplesmente porque haverá uma cobrança futura ao aluno” (BAGNO, 

2007 p. 121). 
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Considerações finais 

As mudanças no ensino médio avançam. As mudanças no ensino da língua portuguesa 

avançam. E as provas de concursos públicos devem avançar e mudar. A forma de avaliar os 

conhecimentos dos candidatos a cargos públicos precisa estar em consonância com as 

transformações do ensino. 

A primeira década do século XXI presenciou o início de um esforçode 

transformaçãodo ensino médio nas escolas brasileiras.Insere-se aí o ensino da 

línguaportuguesa que passou a ter uma visão mais ampla. O PCN+ (2007) apresenta quatro 

“temas estruturadores”5 para organização de conteúdos.Um deles é “ensino de gramática: 

algumas reflexões” (p. 71). Entretanto, nas duas provas de concurso analisadas setenta por 

cento da abordagem deconteúdos é dedicada somente a este tema. 

Se quisermos que a sociedade brasileira compreenda a importância dos novos 

horizontes para o ensino da Língua Portuguesa, é necessário que em um campo tão importante 

quanto o dos concursos públicos empenhemo-nos em seguir as novas tendências da 

educação. Nesse sentido importa alertar para a falta de normatização acerca dos concursos 

públicos. Uma legislação que oriente as bancas examinadoras a pautar a elaboração das 

provas de nível médio nos parâmetros curriculares nacionais pode ser um caminho a seguir. 

Muitos desafios se apresentam frente a esta empreitada, mas a educação em si é um grande 

desafio.E é o desafio que nos move para frente. 
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Anexo II 

Prova Fundação Carlos Chagas 
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