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RESUMO:  
Esta pesquisa teve como objetivo discutir a formação técnico-didático-pedagógica do docente 
de Letras, em nível superior, partindo do pressuposto de que ele é carente de uma formação 
mais sólida e consistente em consonância com os novos paradigmas de ensino da língua com 
base na Linguística e na pedagogia. As suas habilidades e competências ainda estão norteadas 
por uma pedagogia tradicional-conteudística que não forma o estudante de Letras, futuro 
professor de língua materna, com uma visão crítica sobre os conteúdos a ser ensinados, muito 
menos desperta-o para a pesquisa, promovendo o continuísmo do ensino tradicional. 
Tomando uma prova aplicada em uma disciplina do curso de Letras da UFS como corpus de 
análise, chegamos à conclusão de que uma avaliação é o reflexo da formação recebida por tal 
professor.     
PALAVRAS-CHAVE: Formação Docente; Ensino Superior; Letras 
 
 
ABSTRACT:  
This research aimed to discuss the technical-didactic-pedagogical faculty of Arts at the 
college level, assuming that he is lacking a solid and consistent training more in line with the 
new paradigms of language teaching based on Linguistics and teaching. The skills and 
competencies are still guided by a traditional pedagogy than how the student of literature, 
future teachers of mother tongue, with a critical view of the contents to be taught, much less 
awakens you to the research, promoting continuity of traditional teaching. Taking a test 
applied to a course in the Letters of the UFS as corpus analysis, we concluded that an 
evaluation is a reflection of the training received by such teacher. 
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Introdução 
 

 O Ensino Superior na área das licenciaturas vem passando por um processo de 

discussão e renovação com várias propostas de reformulação da grade curricular e intrínseco a 

isso novos paradigmas de como e o que ensinar nesse nível de ensino. Dentro desta proposta, 

procura-se sempre estar atualizado com as novas tendências e uma delas é pensar num ensino 

atrelado à pesquisa na formação dos futuros professores. Com o curso de licenciatura em 

Letras não é diferente. Há uma conjuntura no sentido de tornar o curso mais atualizado com 

as pesquisas e disciplinas da Linguística, como demonstra a matriz curricular do curso de 

Letras da UFS. Assim, parece-nos que essa proposta é no sentido de fugir à formação 

tradicional no campo das Letras, que ao longo do tempo se mostrou ineficiente, incapaz de 

formar professores de língua do ensino básico que de fato leve o aluno a dominar a escrita e a 

leitura com proficiência.  

 Assim, partimos da seguinte questão: o docente de Letras está preparado técnica, 

didática e pedagogicamente para atuar na formação de professores de língua dentro dos novos 

paradigmas da Didática, da Pedagogia e da Linguística, como propõe a nova matriz 

curricular? A nossa hipótese é que por falta de um preparo técnico-didático-pedagógico, tanto 

em nível de graduação quanto de pós-graduação, ele formará, por tabela, também futuros 

professores despreparados técnica, didática e pedagogicamente.  

 Esta pesquisa teve como objetivo discutir a formação técnico-didático-pedagógica 

do professor de Letras, em nível superior, partindo do pressuposto de que ele é carente de uma 

formação técnico-didático-pedagógica que atenda aos preceitos da nova matriz, mais em 

consonância com o momento histórico-ideológico e com os avanços da ciência da linguagem.  

 Nosso trabalho está assim dividido: no tópico 1, discutimos sobre didática, 

pedagogia e formação docente; no tópico 2, a formação técnico-didático-pedagógica e o 

docente de letras; no tópico 3, a avaliação e o processo ensino-aprendizagem no ensino 

superior; no 4, uma análise de uma prova aplicada no curso Letras da UFS.  

 

1 A Didática e a Pedagogia na Formação Docente 

 

 Como dizem Sant’Anna e Menegolla (2002, p. 11), “a didática é uma ciência 

dimensionada para o humano, que se propõe a ajudar e educar o homem”, por isso, 
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defendemos que a constituição de uma matriz curricular de um curso de licenciatura deva 

antes de mais nada prezar pela formação didática e pedagógica juntamente com a técnica no 

sentido de atender à formação do ser humano e não só do profissional-técnico. 

 Para aquele que lida com a educação, independente da área ou disciplina de 

atuação, é necessário que esteja a par de técnicas, de métodos, metodologias ou 

procedimentos didático-pedagógicos – mas não só – para que o processo ensino-

aprendizagem se paute em bases teóricas que sustentem a prática docente. O docente de 

Letras, assim como qualquer outro profissional, de qualquer outra área do conhecimento, 

precisa estar atualizado e dominando esse cabedal teórico. Sant’Anna e Menegolla ( 2002, p. 

7) dizem que “a didática deve ser uma disciplina que desperte consciências críticas em relação 

à vida, à sociedade, à educação, ao ensino, à escola, aos professores, aos alunos, enfim, em 

relação a todas as situações existenciais.”  

 Com essas palavras os autores nos colocam uma situação que vai além de um 

ensino mecanizado, de pura memorização de conteúdo e dão uma outra dimensão ao papel da 

didática enquanto ciência da educação. Essa mesma dimensão deve ser estendida ao papel dos 

professores enquanto formadores: despertar consciências críticas para uma formação 

completa, holística e humanística. Dentro desta concepção é que os autores afirmam que “o 

objeto da didática é o ensino que se propõe estabelecer os princípios para orientar a 

aprendizagem com segurança e eficiência. A didática pretende orientar o agir do professor e 

do aluno na sua ação de ensinar, de educar e de aprender” (SANT’ANNA; MENEGOLLA, 

2002, p. 25). Ora, é pensando dessa forma que defendemos uma formação docente que traga 

em seu bojo esses princípios e que sejam repassados em sua prática na formação de outros 

docentes. Afinal, a didática deve ser compreendida como a: capacidade de tomar decisões 

sobre o que e como ensinar; capacidade de considerar quem são os alunos e por que se faz o 

ensino; capacidade de considerar quando, onde e com que se ensina, e não apenas como uma 

disciplina técnica e mecanicista que serve ao propósito de elaborar planejamentos com passos 

definidos, segundo um modelo dado. Em suma, segundo os referidos autores, “a didática 

ajuda a tomar decisões sobre a educação, o educando, o ensino, o professor, as disciplinas, os 

conteúdos, os métodos e técnicas e sobre a comunidade escolar. Isto porque ela se dimensiona 

como uma disciplina educativa e não puramente técnica” (SANT’ANNA; MENEGOLLA, 

2002, p. 27).  
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 Para que o professor formador em nível superior atinja esse patamar, é necessário 

que ele esteja sintonizado com essa visão sobre o seu papel, que domine uma série de 

competências e habilidades. Essas competências e habilidades vão além do domínio de 

conteúdos voltados para sua disciplina ou matéria de ensino, simplesmente. O bom professor, 

pelos parâmetros atuais, não é aquele que domina o conteúdo de sua disciplina “de cor e 

salteado” apenas. É claro que o domínio de conteúdo é fundamental, mas não só.  

 Seguindo as orientações de Sant’Anna e Menegolla (2002), elencamos as 

competências básicas que o professor precisa para ensinar, dentro dessa proposta: o professor 

que desperta; o professor que dialoga e problematiza; o professor que conscientiza; o 

professor que facilita o pensamento; o professor que facilita a tomada de decisões; o professor 

que se comunica. Em vista disso, é preciso repensar a formação do professor de nível 

superior, mais especificamente, para os fins deste trabalho, o docente de Letras. É comum 

ouvirmos coisas como: “Ele(a) tem conteúdo, mas não tem didática”, “Ele(a) sabe, mas não 

sabe passar o conteúdo”, pois em geral, isso acontece no ensino superior com mais frequência 

que se imagina, principalmente nas áreas em que não há licenciatura. Contudo, mesmo nas 

áreas de licenciatura não se foge a esse tipo de comentário. Diante disso, é que entra a 

pedagogia crítico-social dos conteúdos, como a define Libâneo (2003), em contraposição à 

pedagogia tradicional. Essa pedagogia tomada como a filosofia da educação – a teoria 

necessária para pensar e repensar a educação ou processo educativo – deve estar em sintonia 

com a proposta didática escolhida. 

 Libâneo em seu clássico Democratização da Escola Pública: a pedagogia crítico-

social dos conteúdos, assim define o porquê dessa expressão: 

 

E por que a pedagogia crítico-social dos conteúdos? Trata-se de uma 
pedagogia que leva em conta os determinantes sociais e que propicia a 
crítica dos mecanismos e imposições resultantes da organização da 
sociedade em classes sociais antagônicas; ao mesmo tempo, é uma 
pedagogia que vai buscar, no interior da escola, respostas pedagógico-
didáticas que permitam o exercício dessa crítica, a partir das próprias 
determinações sociais das situações pedagógicas concretas. (LIBÂNEO, 
2003, p. 12) 

 

   Como se pode inferir do trecho acima, há uma filosofia que norteia essa orientação 

pedagógica que toma como base os “determinantes sociais” e a sua relação com a divisão de 

classes dentro da sociedade. É uma pedagogia que reflete sobre seu próprio fazer dentro da 
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instituição educacional. Apesar de ele se referir à escola, obviamente estamos tratando aqui 

do âmbito da academia, do ensino superior, pois defendemos que aqui também deve-se e é 

possível adotá-la como instrumentação desse ensino. Talvez, mais do que no ensino básico, é 

no ensino superior que a crítica “dos conteúdos” deva se dar de forma mais intensiva, pois, se 

está em processo de formação de futuros formadores. Em vista disso, Meksenas (2003) diz 

que na tendência crítico-social dos conteúdos, defende-se que a aquisição do conhecimento 

não deve ter como objetivo a erudição, o saber pelo saber, mas sim a possibilidade de que o 

conhecimento possa ser ferramenta a mais no processo de transformação social. 

 Ora, é justamente essa a proposta que aqui defendemos para a formação do futuro 

professor de língua materna, porém, essa proposta tem que, primeiramente, estar presente na 

formação do docente das Letras, e intrinsecamente na matriz curricular do curso, para que 

possa ser transmitida aos seus discípulos no decorrer de sua formação. Isso porque, dentro 

desta proposta pedagógica, como Libâneo apontou acima, é preciso dominar o saber 

acumulado culturalmente, mas de forma crítica e é aí que entra a figura importante do 

professor como “o mediador entre o conhecimento e a prática social do aluno”, isto é, “o 

aluno desenvolve o senso crítico quando o professor o ajuda a ter acesso ao conhecimento 

tradicional de modo crítico” (MEKSENAS, 2003, p. 89). Assim, reafirmamos que a Didática 

e a Pedagogia devem ter presenças marcantes na formação de todo docente e de todos e 

quaisquer currículos de formação de curso de licenciatura. Mas essa preocupação não está 

restrita somente aos cursos de licenciatura, como nos diz Masetto (2003, p. 13): 

 

Só recentemente os professores universitários começaram a se conscientizar 
de que seu papel de docente do ensino superior, como o exercício de 
qualquer profissão, exige capacitação própria e específica que não se 
restringe a ter um diploma de bacharel, ou mesmo de mestre ou doutor, ou 
ainda apenas o exercício de uma profissão. Exige tudo isso, e competência 
pedagógica, pois ele é educador. 
 

 A colocação de Masetto, é claro, está mais direcionada aos bacharelados, que em 

princípio não tem uma formação específica para o magistério, daí perpassar a filosofia de que 

para ensinar basta saber, não precisa de uma formação didático-pedagógica, contudo, 

entendemos que isso pode ser estendido às licenciaturas. A competência pedagógica deve ser 

uma exigência básica a todos os docentes, como aponta o autor, em paralelo com o domínio 

de conteúdo específico e o título que eles detêm. Esses por si sós não habilitam o docente a 

uma competência pedagógica.         
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 Gil (2003), em Metodologia do Ensino Superior, faz uma contundente afirmação 

em relação ao professorado do ensino superior. Para o citado autor, o corpo docente neste 

nível de ensino não está preparado didática e metodologicamente para ensinar. Não domina 

ou não conhece as teorias psico-pedagógicas de ensino/aprendizagem. Pois a visão que ele 

tem é de que basta o domínio de conteúdo dentro de sua disciplina ou área de conhecimento. 

O domínio de recursos e conhecimentos didático-pedagógicos não seria necessário por lidar 

com adultos e, portanto, basta que eles adquiram conhecimentos técnicos.  

 
2 Formação Técnico-Didático-Pedagógica  e o Docente de Letras 
 

 Pimenta e Anastasiou (2002, p. 164) dizem que “o ensino na universidade […] 

constitui um processo de busca, de construção científica e de crítica ao conhecimento 

produzido, ou seja, ao seu papel na construção da sociedade.” Em outras palavras, como o 

ensino está centrado no professor, ele é quem deve ser o responsável pelo processo o que, 

dentro dessa concepção, o colocaria no contraponto do ensino tradicional, pois, como 

ressaltam as autoras, essa postura docente seria marcada por algumas atribuições, entre as 

quais elas elencam: a) propiciar o domínio de um conjunto de conhecimentos, métodos e 

técnicas científicos, que assegurem o domínio científico profissional do campo específico e 

devem ser ensinados criticamente (isto é, em seus nexos com a produção social e histórica da 

sociedade). Para isso, o desenvolvimento das habilidades de pesquisa é fundamental; b) 

conduzir a uma progressiva autonomia do aluno na busca de conhecimentos; c) considerar o 

processo de ensinar/aprender como atividade integrada à investigação; d) desenvolver a 

capacidade de reflexão; e) substituir a simples transmissão de conteúdos por um processo de 

investigação do conhecimento; f) integrar, vertical e horizontalmente, a atividade de 

investigação à atividade de ensinar do professor, o que supõe trabalho em equipe; criar e 

recriar situações de aprendizagem; g) valorizar a avaliação diagnóstica e compreensiva da 

atividade mais do que a avaliação como controle; h) conhecer o universo cultural e de 

conhecimentos dos alunos e desenvolver, com base nele, processos de ensino e aprendizagem 

interativos e participativos. 

 Como se pode notar, o que se espera de um professor universitário é que ele 

“precisa atuar como profissional reflexivo, crítico e competente no âmbito de sua disciplina, 

além de capacitado a exercer a docência e realizar atividades de investigação” (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2002, p. 165). Afinal, espera-se que ele seja o formador de alunos críticos e 
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reflexivos também e se ele não estiver em sintonia com esses valores, não poderão ser 

repassados no decorrer do processo ensino-aprendizagem.  

 A formação discente é o reflexo da formação docente que é repassada pelos 

valores sócio-ideológico-culturais e técnico-científicos envolvidos em todo o processo. O 

discente certamente irá reproduzir o que lhe for ensinado, pois ele vai sendo moldado à 

imagem e semelhança dos professores que mais o marcarem, assim, os valores destes serão 

incorporados por aquele o que, necessariamente, não é uma garantia de que será um bom 

professor e que esteja técnica, didática e pedagogicamente preparado.  

 É preciso lembrar que o aluno de licenciatura de hoje será o professor de amanhã. 

Se ele for mal formado como aluno, carregará consigo essa má formação como professor, 

independentemente do nível em que atuará. Entre as atribuições do professor, citadas acima, 

estão todas basicamente voltadas para uma formação que levem o aluno a uma autonomia e 

envolvido com a pesquisa como forma de desenvolver a capacidade de reflexão sobre o fazer 

ensinar/aprender e sobre a aquisição de conhecimentos.  

  É notório que o mundo moderno com o advento da tecnologia da informática e da 

rede internet, e da fusão das duas a telemática, sofreu mudanças radicais em praticamente 

todos os setores em que o ser humano atua ou com o qual convive. Seu modo de vida foi 

radicalmente influenciado e certos hábitos foram modificados ou adaptados para se adequar 

aos novos tempos. Fronteiras foram quebradas e a crise de identidade cultural estabelecida. 

Muitos dos dogmas, paradigmas e verdades foram postos em questão. As instituições postas 

em xeque e questionadas em sua real necessidade. Fronteiras da relação tempo/espaço foram 

sucumbidas pelo ciberespaço. Tudo isso proporcionou o surgimento de novas linguagens e 

seus usos, que não se prendem apenas ao texto escrito ou à linguagem verbal. Contudo, no 

que diz respeito ao ensino da língua materna, parece-nos que nada mudou. Os professores de 

língua materna, em sua maioria, continuam a perpetrar as mesmas aulas de língua que tiveram 

quando eram alunos. O ensino de língua se mantém em sala de aula praticamente inabalável, 

em forma de ser e de estar na prática docente.   

 Numa perspectiva foucaultiana sobre a educação, é possível dizer que a relação 

saber-poder é a mesma de tempos anteriores quando a Linguística ainda não se fazia presente 

no meio acadêmico e não se difundia como a Ciência da Linguagem por excelência e punha 

em xeque e na ordem do dia a discussão sobre o ensino de língua materna. Passado algum 

tempo, ou mais precisamente em torno de cinco décadas, a realidade do ensino de língua 
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materna muito pouco mudou apesar de todos os trabalhos de pesquisa. Ainda se pratica um 

ensino baseado na conservação e preservação do bom vernáculo contra as más influências do 

linguajar deturpado e corrompido dos analfabetos, dos jovens ou dos estrangeirismos que 

assolam a língua pátria. Para assegurar isso, o discurso do professor de língua materna ainda 

se mantém dentro de uma perspectiva de preservação e de conservação de sua identidade 

enquanto conhecedor da gramática da língua; de seu poder sobre os muitos desconhecedores 

desse saber em relação à língua; e dessa verdade que só ele detém. 

 Mesmo no ensino superior, ainda há alguma distorção no modo como se ensina 

nas disciplinas que se destinam aos conteúdos de caráter gramatical. Em geral, as abordagens 

são ainda na linha do que se ver nos níveis anteriores, com uma abordagem da pedagogia 

tradicional, quando deveria haver uma retomada de tais conteúdos sob a ótica da Linguística 

para se refletir sobre a língua que é o papel da ciência da linguagem, contudo, nem sempre se 

observa isso efetivamente. Há também no nível superior um discurso em que ecoa o 

conservadorismo. Por isso, é de se esperar que os professores que atuam nos níveis 

fundamental e médio reproduzam práticas ideologicamente marcadas e absorvidas de seus 

professores de nível superior, como num ciclo. 

 

3 Avaliação e Processo Ensino-Aprendizagem no Ensino Superior 
   

 Como fomentar a pesquisa entre os estudantes de graduação e futuros professores? 

Defendemos que o primeiro passo para isso é mudar a forma de avaliação. Mas o que é 

avaliação? Segundo Martins (2002, p. 55),  

 

Por ser o ensino um processo que tem em vista a aquisição de 
conhecimentos e habilidades que impliquem a mudança de comportamento 
de quem dele participa, encontramos na avaliação um elemento 
fundamental desse processo. É através da avaliação que se poderá verificar 
até que ponto o ensino tem alcançado os resultados pretendidos. Ao mesmo 
tempo, ela oferece subsídios para a alteração do processo, quando os 
objetivos visados não são alcançados.  

 

 Como podemos perceber, há uma razão para se escolher o termo avaliação ao 

invés de teste ou prova. Aquele abrange tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos a 

partir de critérios definidos nos objetivos. Ou seja, a avaliação faz parte dos objetivos 

traçados, a serem alcançados pelo professor junto aos alunos e não como instrumento de 
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mensuração. Ela deve servir como instrumento de verificação de aquisição de conhecimento 

por parte do aluno diante de um determinado conteúdo ou mesmo de toda uma matéria de 

uma disciplina ou curso no sentido de verificar se os objetivos foram alcançados e atingidos 

pelos alunos. 

 Como dizem Turra et al. (apud MARTINS, 2002, p. 56), “a avaliação alcança seu 

significado maior quando realizada em função de objetivos. Os objetivos, com esse propósito, 

devem ser formulados em termos de comportamento observável” e acrescentam: “a avaliação, 

ao mesmo tempo em que se efetiva em função de objetivos, determina, sempre que 

necessário, a reformulação desses mesmos objetivos” (idem, p. 57). A avaliação tem um papel 

importante dentro do processo ensino-aprendizagem. Mudar a forma de avaliar é mudar toda 

uma concepção ideológica do que é educar e, consequentemente, para que serve a avaliação. 

Se aceitarmos a concepção de que “a avaliação é essencial à educação, uma vez que esta deve 

oportunizar uma reflexão sobre a ação educativa” (BOTH, 2005, p. 8), certamente ela será 

usada como “um elo entre a sociedade, as escolas e os estudantes” (idem), pois ela estará 

atendendo ao estabelecido como metas a serem alcançadas nos objetivos traçados, e não como 

“motivo de repressão quando o professor não dá importância ao que foi construído ao longo 

de um processo de ensino-aprendizagem. É apenas uma forma de testar e medir os acertos e 

erros dos indivíduos” (idem). 

 Para que essa concepção de avaliação seja possível, é necessário mudar os 

paradigmas de avaliação que se prendem apenas ao quantitativo sem levar em conta o 

qualitativo. Nesse sentido é que Both (2005), citando Jussara Hoffmann, diz que  

 

 […] avaliar num novo paradigma é dinamizar oportunidades de ação-reflexão, 
num acompanhamento permanente do professor e este deve propiciar ao 
aluno, em seu processo de aprendizagem, reflexões acerca do mundo, 
formando seres críticos libertários e participativos na construção de verdades 
formuladas e reformuladas. (p. 8) 

 

 Essa concepção de avaliação expressa por Hoffmann vai além do teste ou da 

simples mensuração, pois serve de reflexão e retroalimentação do fazer ensino-aprendizagem, 

tanto para professores quanto para alunos. Ela se coaduna com a pedagogia crítico-social dos 

conteúdos e com a didática “que se propõe a ajudar e educar o homem” (SANT’ANNA; 

MENEGOLLA, 2002, p. 11), portanto, a avaliação  
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 […] é um processo pelo qual se observa, se verifica, se analisa, se interpreta 
um determinado fenômeno (construção do conhecimento), situando-o 
concretamente quanto aos dados relevantes, objetivando uma tomada de 
decisão em busca da produção humana. (BOTH, 2005, p. 8) 

 

 Nesses termos, a avaliação tem de estar a serviço da observação, da verificação, da 

análise e da interpretação de fenômenos que fazem parte da “construção do conhecimento” e 

das “verdades” cultural e ideologicamente construídas pela sociedade, pela produção humana. 

Ramos (2000) propõe, nesse contexto, uma avaliação de desempenho, também chamada 

avaliação autêntica, que, segundo ele, “está centrada muito mais nas capacidades reais do 

aluno, como, por exemplo, na resolução de problemas e nas suas próprias produções em um 

determinado tempo […]” (RAMOS, 2000, p. 14). Por conta disso, tem-se como consequência, 

observa o autor, um aluno que não é posto diante de situações e problemas reais, exigindo-

lhes, portanto, soluções imaginárias para problemas imaginários. Por isso, diz o autor:  

 

Por parte dos alunos, existe a convicção de que o importante para o seu 
progresso consiste, simplesmente, em memorizar conhecimentos acadêmicos. 
Tal proposição obriga a um forte academicismo, distanciando-se dos 
problemas da realidade social e não avaliando a capacidade de raciocínio do 
aluno diante de tais problemas, já que os itens não são problemas reais e as 
suas respostas não são racionais; um contexto nada favorável […]. (RAMOS, 
200, p. 14) 

 

 Ora, diante dessa denúncia-análise, resta-nos repensar se de fato os tipos de 

avaliação que vêm sendo praticados realmente atendem às necessidades da educação e dos 

objetivos elaborados dentro do plano de curso para a disciplina ou para a matéria de ensino. 

Acreditamos que quanto mais próximos da realidade o ensino acadêmico se aproximar, 

lidando com problemas reais, o desempenho e a aprendizagem se deem de forma mais efetiva 

e esteja o aluno mais preparado para lidar com o mundo real.       

 Vemos, a par dessa realidade, a pesquisa como a forma mais coerente de se aplicar 

a avaliação, pois assim estaria atendendo aos dois princípios básicos dessa formação: ensino e 

pesquisa. Para o curso de licenciatura em Letrasi, especificamente, é a forma mais do que 

profícua de levar os alunos a um exercício constante e ativo de leitura e escrita de forma 

proficiente. Vemos nisso a forma mais eficaz de formar o professor leitor, o professor 

escritor, o professor pesquisador, o professor crítico e futuro formador.  

 No entanto, o que nos parece é que da forma como se efetua a avaliação por meio 

de provas e testes, com perguntas que requerem respostas memorizadas ou mesmo testes com 
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questões objetivas, não é possível formar esse aluno crítico nem tampouco o professor crítico. 

Defendemos, assim, que uma avaliação não deve se dar de forma tão restritiva, como se dá 

quando se aplica uma prova ou um teste. Por isso, defendemos que a pesquisa concretizada 

em um gênero textual acadêmico, como ensaio ou artigo científico ou mesmo monografia, por 

exemplo, deve servir ao propósito de avaliar. 

 

4 A Avaliação no Ensino Superior no Curso de Letras: uma Análise 

 
 Dentro daquilo que discutimos no tópico anterior, daremos ênfase aqui à aplicação 

no Ensino Superior. Com isso pretendemos ampliar a discussão em torno da questão amarrada 

ao curso de Letras e a forma de avaliação, que aqui defendemos, concretizada em um gênero 

textual acadêmico a partir de um tipo de pesquisa e como resultado de uma prática reflexiva 

em torno de um tema da língua/linguagem sobre os aportes da ciência da linguagem. 

 Ora, nesse sentido é que, a título de ilustração e reflexão, nos debruçaremos sobre 

uma prova que foi aplicada a alunos do 4º período do curso, na disciplina Língua Portuguesa 

III, cuja matéria de ensino é a sintaxe, mais especificamente, segundo sua ementa: “Processos 

sintáticos complexos: coordenação e subordinação. Mecanismos sintático-semânticos no 

período complexo”, para analisarmos até onde este tipo de avaliação contribui para a 

formação do futuro professor de língua materna. Além disso, veremos se esse tipo de 

avaliação atende à proposta ideológico-filosófica contida na ementa e nas finalidades e 

filosofia do próprio curso de licenciatura em Letras Português. 

 A pergunta norteadora deste tópico é: este tipo de avaliação propicia uma 

formação reflexiva sobre a língua/linguagem e incentivadora à pesquisa? Analisemos, 

portanto, os enunciados das questões que compõem a prova, num total de nove.  

1) A primeira questão apresenta o seguinte enunciado: “Qual a afirmativa falsa sobre orações 

coordenadas?”. Trata-se de uma questão objetiva, com cinco alternativas. 

2) A segunda, tem o seguinte enunciado: “Ache a única oração subordinada, em seguida 

classifique-a.”, a qual também contém cinco alternativas. 

3) Na terceira, o enunciado é: “Encontre a alternativa que expõe uma oração coordenada 

sindética explicativa.” Também objetiva, com cinco alternativas. 

4) O enunciado da quarta questão é: “No período ‘O professor está satisfeito com a 

aprendizagem de seus alunos’, a expressão grifada funciona sintaticamente como:” Objetiva 

com cinco alternativas. 
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5) “Identifique onde está a oração subordinada substantiva cujo valor sintático é de aposto, 

em seguida crie uma oração subordinada apositiva, explicando-a.” é o enunciado da quinta 

questão. Esta é uma questão mista: parte objetiva parte subjetiva. 

6) A questão seis também é mista, com dois enunciados. O primeiro requer uma resposta 

objetiva; e o segundo uma reposta subjetiva: “Analise sintaticamente o pronome reflexivo em 

destaque: O caçador medicou-se.”; “Explique as principais funções que o pronome ‘se’ pode 

desempenhar em uma frase, exemplificando.” 

7) A questão sete é semelhante às duas anteriores, por ser mista, e apresenta o seguinte 

enunciado: “Assinale onde a oração em destaque é subordinada substantiva subjetiva, depois 

mostre características peculiares a esse tipo de oração.” (Em nenhuma das cinco alternativas 

há oração em destaque). 

8) Na oitava questão, tem-se o enunciado: “‘Quando todos trabalham, todos progridem.’ 

Analise o período e marque as orações [grifo nosso] abaixo, assinalando V ou F:”.   

9) A questão nove está assim formulada: “Texto para as questões de V ou F.” (Segue-se um 

texto de 11 linhas para logo após vir:) “Leia o primeiro período do texto e, com (V) ou (F), 

responda as alternativas que seguem:” 

 Diante do quadro acima apresentado, façamos algumas considerações.  

 A começar pela forma da elaboração dos enunciados, percebemos que eles não 

fogem às questões típicas do “identificar” e “classificar” e com algumas falhas semânticas, 

pelo uso de palavras de sentido inadequado para o tipo de questão além da imprecisão que 

isso provoca na interpretação. Palavras como “ache”, “encontre”, “funciona”, “mostre” e a 

expressão “valor sintático” não dizem objetivamente o que se quer além de demonstrar 

equívocos no uso de seus sentidos.  

 O uso dos verbos “achar” (segunda questão) e “encontrar” (terceira questão) dá a 

entender que se trata de uma “caça ao tesouro” ou de um torneio de “ache e ganhe um 

prêmio”. Já uso do verbo “funcionar” (quarta questão) é confundido com “função”, que é o 

que se estuda na sintaxe, pois é o que a palavra pode exercer dentro de uma estrutura frasal, 

portanto, diz respeito à língua, enquanto que “funcionamento” diz respeito à linguagem em 

uso, portanto, estabelecendo sentido(s), logo, são duas coisas diversas que o professor parece 

desconhecer. 

 O verbo “mostrar”, na questão sete, é impreciso e inadequado. Como se mostra as 

características peculiares de uma oração? Essa solicitação demonstra a falta de objetividade 
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que o professor teria traçado para o ensino da matéria. Ela demonstra as situações típicas de 

ensino de “dicas”, de “macetes” para acertar a questão pelas “peculiaridades” e não se explora 

a compreensão de ser pela sua funcionalidade dentro do contexto. 

 Em relação à expressão “valor sintático”, na questão 5, o termo “valor” 

acompanhado do sintagma adjetival “sintático”, na função de qualificador, é inadequado 

dentro deste contexto. Aqui se está discutindo sintaxe, portanto, para clareza e apreensão do 

conteúdo, recomenda-se que a terminologia usada esteja dentro deste campo semântico, 

assim, deve-se falar em “função sintática” e não fazer uma confusão no uso de termos, o que 

confunde o aluno. 

 Ainda na questão cinco, o que pretende exatamente, com que finalidade se pede 

que se “crie” uma oração e “explique-a”? O que se pretende alcançar com isso? Que 

aprendizagem o aluno irá adquirir com esse procedimento? Além do mais, explicar sob que 

ponto de vista e para que serviria essa explicação? A nosso ver, não há efetivamente nenhuma 

aprendizagem com isso. 

 A questão seis se caracteriza como uma questão fora de contexto. Como foi 

exposto anteriormente, a ementa não abrange as funções sintáticas da oração especificamente, 

mas dos processos sintáticos complexos de coordenação e subordinação, portanto, não caberia 

aqui as funções do se, que aliás, é uma matéria discutível a forma como as gramáticas 

normativas tratam e expõem tal assunto. Dentro dessa discussão, os critérios apresentados 

para classificação são ora morfológicos ora sintáticos.  

 Na sétima questão, além do que já discutimos anteriormente em relação ao uso do 

verbo “mostrar”, chamamos a atenção para a má redação (não há nenhuma oração destacada, 

o que certamente deixará o aluno desorientado) e uso inadequado semanticamente do 

advérbio de lugar “onde”. Neste tipo de questão, em geral, se utiliza a expressão “a 

alternativa” por motivo de clareza e objetividade. 

 Para a questão oito, fazemos a seguinte observação: a questão é de proposição 

múltipla, semelhante às do concurso vestibular da UFS, assim, o comando “marque as 

orações” não condiz com o tipo de questão. As alternativas são compostas de proposições e 

não são necessariamente orações. Há uma imprecisão no uso de termos e terminologia que 

revela a falta de um domínio e familiaridade com leituras de textos da literatura linguística 

voltadas para o estudo da sintaxe.  
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 A questão nove é reveladora de um certo “modismo” que se espalhou no ensino de 

língua materna nos últimos tempos e por força de uma má compreensão do que realmente diz 

e defende a Linguística, quando se posiciona que o estudo/ensino da língua/linguagem deve 

ser por meio de textos, ou seja, o texto é o ponto de partida e o ponto de chegada porque esse 

estudo/ensino deve ter três pontos de análise: leitura, escrita e análise linguística. 

 Na análise linguística é que entra o estudo da gramática do texto, o que implica 

uma abordagem que não se restringe apenas à gramática normativa, no entanto, quando 

falamos em “modismo” e “má compreensão” da proposta da Linguística, é porque os 

professores passaram a usar textos apenas como pretexto para ensinar a gramática normativa, 

deixando em segundo plano a leitura e a escrita e a análise linguística confundida com as 

regras do bem falar e escrever, tornando o texto um pano de fundo, sem qualquer exploração 

do seu sentido e da sua tessitura. Esta questão bem ilustra isso. De todo o texto, somente a 

primeira frase foi retomada para explorar aspectos irrelevantes e nada significativos para a 

aprendizagem. 

 Enfim, trata-se de uma prova, nos moldes tradicionais, sem qualquer 

contextualização, e não de uma avaliação norteada pelos objetivos traçados. Ela revela um 

professor fundido dentro desses moldes e que não foi capaz de transgredir os muros dessa 

tradição e que não “deu ouvidos” aos apelos da Linguística.    

 Em nenhum momento se fez uso da terminologia da sintaxe sob o viés da sintaxe 

linguística. Não se usou o termo sintagma e isso demonstra que não foi ensinado ou abordado 

no decorrer das aulas. Termos como sintagma nominal (SN), sintagma verbal (SV), sintagma 

advjetival (SA), sintagma oracional (SO) etc. certamente não foram apresentados aos alunos 

ou tampouco propostos como objeto de estudo. O que nos parece que o professor não tem o 

domínio de tal conteúdo, preferindo, por questão de segurança, permanecer no terreno seguro 

da terminologia tradicional, por outro lado, o aluno sem o devido conhecimento e senso 

crítico, não tem como questionar a falta cometida pelo docente. É claro que a discussão da 

matéria vai além disto, de simplesmente decorar uma terminologia ou os seus conceitos, mas 

de perceber que o simples fato de adotar uma outra terminologia, já é um passo significativo 

para uma mudança dentro do processo ensino-aprendizagem para a língua portuguesa, pois 

isso implica o resultado de pesquisas e discussões que questionam e apontam as falhas do 

ensino gramatical tradicional. 
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 Abordar a sintaxe pelo viés da Linguística faz parte da matéria da disciplina 

supracitada. É por meio de tal abordagem que se criaria a discussão e consequente espírito 

crítico em torno do assunto, o que impulsionaria o aluno à pesquisa à medida que buscasse 

outras leituras que respondessem suas dúvidas, contudo, essas dúvidas abririam caminho para 

outras dúvidas e assim sucessivamente. Isso despertaria o leitor e a inquietação na busca por 

respostas que a gramática tradicional não é capaz de responder e não simplesmente corroborar 

o ensino falho, lacunoso e anticientífico que perdura até no âmbito acadêmico. Essa prova 

prova isso.  

 Diante disso, é que defendemos, como já apontamos no tópiclo 1, que seria mais 

efetivo esse ensino se ao invés de uma prova como essa, o professor tivesse desde o início 

estabelecido em seu programa um trabalho de pesquisa como avaliação para o final do curso, 

com uma síntese das discussões travadas sob a égide da Linguística, da ciência, como forma 

de questionar e motivar novas pesquisas e despertar o senso crítico no aluno. Em síntese, esse 

tipo de avaliação, por meio de uma prova, só levará o aluno a repetir o repetitível assim como 

fez o professor. O aluno quando professor no ensino básico irá repetir o que aprendeu da 

forma que aprendeu e se chegar ao ensino superior, idem. É o que prova essa prova. Quem a 

elaborou, elaborou para alunos do ensino básico e não para alunos do ensino superior.     

 

Considerações Finais 

 

 Sem o preparo técnico-didático-pedagógico adequado, não é possível atender aos 

preceitos da nova matriz curricular do curso de Letras da UFS, seria dar uma roupagem nova 

a uma forma velha. A avaliação deve atender aos objetivos e estar em consonância com esses 

preceitos, porém, da forma como ainda se dar para avaliar o rendimento do aluno, e essa 

avaliação como o reflexo do pensar e agir do docente, não haverá mudanças significativas. É 

preciso estar acompanhando esse desenvolvimento passo a passo à proporção que discute, 

compartilha, indica caminhos e possibilidades num processo dialógico com os alunos no 

decorrer de uma pesquisa.   

 O docente de letras, no ensino superior, carece, pois, de se atualizar com essas 

discussões e, como ele está formando futuros profissionais docentes que atuarão no ensino 

básico, formar mentes mais abertas e reflexivas sem o ranço e dogmatismo da pedagogia 

tradicional e da gramática normativa dominando o cenário no ensino de língua. Isso porque 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

16 

ainda persiste com muito vigor um ensino preso à tradição normativo-gramatical, mesmo 

entre os estudantes de letras e entre os professores que ensinam nesse curso – há muita 

resistência em aceitar que o ensino de língua materna não pode se restringir apenas ao ensino 

de gramática normativa.  
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