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RESUMO: Esse artigo realizou uma análise sobre os conteúdos de Língua Portuguesa na prova do
Processo Seletivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) para a
modalidade Médio Integrado, referente ao ano de 2012, objetivando identificar como o conteúdo
programático da Língua Portuguesa está sendo cobrado. Verificouse como aparecem os gêneros textuais
nas questões de Língua Portuguesa do Processo Seletivo em discussão. Buscouse contribuir para a
reflexão dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do Ensino Fundamental de Língua Portuguesa. O
estudo caracterizouse como exploratório. A pesquisa constituiuse como bibliográfica e documental,
contemplando as dimensões qualitativa e quantitativa.
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ABSTRACT: This article conducted a content analysis of the Portuguese Language in evidence the
Selection Process of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Sergipe (IFS) for the
Middle Integrated mode for the year 2012 in order to identify how the program content Portuguese
language is being charged. It appears as if the textual genres in matters of Portuguese Language Selection
Process for discussion. Sought to contribute to the reflection of the National Curriculum Parameters (PCN)
of Elementary Education Portuguese Language. The study was characterized as exploratory. The research
was constituted as bibliographic and documentary contemplating the qualitative and quantitative
dimensions.
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I. INTRODUÇÃO

O presente artigo[3] se propôs a realizar uma análise sobre os conteúdos de Língua Portuguesa na prova
do Processo Seletivo do IFS para a modalidade Médio Integrado, realizado no ano 2012, com o objetivo de
identificar como o conteúdo programático da Língua Portuguesa está sendo cobrado. Apresentase ainda
como intento a necessidade de verificar como aparecem os gêneros textuais nas questões de Língua
Portuguesa do Processo Seletivo em pauta.
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Com o artigo em tela desejase contribuir para reflexão dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do
Ensino Fundamental, mais especificamente sobre os PCNs de Língua Portuguesa, considerando que:

o estabelecimento de parâmetros curriculares comuns para todo o país, ao
mesmo tempo em que contribui para a construção da unidade, busca garantir o
respeito à diversidade, que é marca cultural do país, por meio de adaptações que
integrem as diferentes dimensões da prática educacional. (PCNs/MEC/SEF,
1998a, p.50).

Esse estudo caracterizouse como exploratório, pois segundo Gil (2011, p.27) classificase como estudo
exploratório aquele “[...] realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e tornase
difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis”. Vale registrar que a pesquisa
constituiuse como bibliográfica e documental, contemplando as dimensões qualitativa e quantitativa,
posto que “o conjunto de dados quantitativos e qualitativos [...] não se opõem. Ao contrário, se
complementam, pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer
dicotomia”. (MINAYO, 1994, p. 22).

II. CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE OS PCNs DE LÍNGUA PORTUGUESA

No debate sobre educação no Brasil registrase que o Plano Decenal de Educação, referenciado com base
na Constituição Federal de 1988, e, a Lei nº 9.394 de dezembro de 1996, que dispõe sobre a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional demarcam a necessidade da União em conjunto com os demais
entes federados, quais sejam, estado, distrito federal e município, elaborar “[...] diretrizes que nortearão
os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar uma formação básica comum”.
(PCNs/MEC/SEF, 1998a, p.49).

Em se tratando dos PCNs para o Ensino Fundamental de Língua Portuguesa concordamos com a assertiva
de Rojo (2000, p.27, grifos originais):

a elaboração e a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino
Fundamental representam [...] um avanço considerável nas políticas educacionais
brasileiras em geral e, em particular, no que se refere aos PCNs de Língua
Portuguesa, nas políticas linguísticas contra o iletrismo e em favor da cidadania
crítica e consciente.

Rojo (2000, p.28) destaca que em virtude da diversidade regional, cultural e política presente no Brasil, os
PCNs objetivam “parametrizar referências nacionais para as práticas educativas [...]”.

Nesse sentido cabe aqui apontar a discussão acerca de aspectos conceituais alusivos aos termos
parâmetro e currículo, de acordo com a concepção adotada nos PCNs.

O termo “parâmetro” visa comunicar a idéia de que, ao mesmo tempo em que se
pressupõem e se respeitam as diversidades regionais, culturais, políticas,
existentes no país, se constroem referências nacionais que possam dizer quais os
“pontos comuns” que caracterizam o fenômeno educativo em todas as regiões
brasileiras. O termo “currículo”, por sua vez, assume vários significados em
diferentes contextos da pedagogia. Currículo pode significar, por exemplo, as
matérias constantes de um curso. Essa definição é a que foi adotada
historicamente pelo Ministério da Educação e do Desporto quando indicava quais
as disciplinas que deveriam constituir o ensino fundamental ou de diferentes
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cursos do ensino médio. Currículo é um termo muitas vezes utilizado para se
referir a programas de conteúdos de cada disciplina. Mas, currículo pode significar
também a expressão de princípios e metas do projeto educativo, que precisam
ser flexíveis para promover discussões e reelaborações quando realizado em sala
de aula, pois é o professor que traduz os princípios elencados em prática didática.
Essa foi a concepção adotada [nos] Parâmetros Curriculares Nacionais.
(PCNs/MEC/SEF, 1998a, p.49).

Segundo os PCNs(1998a) a referência curricular nacional para o ensino fundamental foi construída a partir
dos Parâmetros Curriculares Nacionais, com o fito de propiciar discussão e tradução em propostas
regionais nos diferentes estados e municípios brasileiros. Para tanto foram delimitados quatro níveis de
concretização dos princípios dispostos nos PCNs em discussão. O primeiro nível de concretização consistiu
no processo de elaboração de documentos preliminares, os quais foram analisados e debatidos por
professores dos diferentes graus de ensino, especialistas da educação e de outras áreas, além de
instituições governamentais e nãogovernamentais. O segundo nível ocorre no âmbito dos estados e
municípios, quando então os PCNs podem ser utilizados pelas secretarias de educação como recursos para
revisões, adaptações ou elaborações curriculares mediante processos definidos e desenvolvidos nessas
instâncias. O terceiro nível, por sua vez, referese ao uso dos PCNs na elaboração do projeto educativo de
cada escola, expressão de sua identidade, construído num processo dinâmico de discussão, reflexão e
elaboração contínua. Por fim, o quarto nível de concretização curricular é a realização do currículo na sala
de aula, etapa em que o professor, conforme metas estabelecidas na fase de concretização anterior,
elabora seu planejamento. (PCNs/MEC/SEF, 1998a).

Com relação aos PCNs de Língua Portuguesa Rojo (2000, p.29, grifos originais) sinaliza “princípios
organizadores dos conteúdos do ensino de LP e critérios para a sequenciação destes conteúdos, além de
organizações didáticas especiais, tais como projetos e módulos didáticos”.

A organização dos conteúdos nos PCNs de Língua Portuguesa encontrase distribuída em dois eixos de
práticas de linguagem, a saber, as práticas de uso da linguagem e as práticas de reflexão sobre a língua e
a linguagem. No caso do eixo do uso da linguagem, os conteúdos são eminentemente enunciativos,
envolvendo os seguintes aspectos: a historicidade da linguagem e da língua; aspectos do contexto de
produção dos enunciados em leitura/escuta e produção de textos orais e escritos; as implicações do
contexto de produção na organização dos discursos (gêneros e suportes) e as implicações do contexto de
produção no processo de significação. O eixo da reflexão sobre a língua e a linguagem apresenta como
conteúdos indicados para sua prática aqueles que abrangem aspectos relacionados à variação linguística; à
organização estrutural dos enunciados; aos processos de construção da significação; ao léxico e às redes
semânticas e aos modos de organização dos discursos. (PCNs/MEC/SEF, 1998b; ROJO, 2000).

Com base nas ponderações registradas nos PCNs de Língua Portuguesa podese afirmar que:

Os sujeitos se apropriam dos conteúdos, transformandoos em conhecimento
próprio, por meio da ação sobre eles, mediada pela interação com o outro. Não é
diferente no processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem. É nas
práticas sociais, em situações lingüisticamente significativas, que se dá a
expansão da capacidade de uso da linguagem e a construção ativa de novas
capacidades que possibilitam o domínio cada vez maior de diferentes padrões de
fala e de escrita. (PCNs/MEC/SEF, 1998b, p.3334).

Assim, é imprescindível ressaltar que o ensino de Língua Portuguesa deve ocorrer em espaço onde as
práticas de uso da linguagem possam ser compreendidas a partir de sua dimensão histórica, com a
eminência de análise e sistematização teórica dos conhecimentos lingüísticos por intermédio dessas
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práticas. (PCNs/MEC/SEF, 1998b).

Sobre os critérios para a sequenciação dos conteúdos do ensino de Língua Portuguesa temse a dizer:

[...] os conteúdos de língua e linguagem não são selecionados em função da
tradição escolar que predetermina o que deve ser abordado em cada série, mas
em função das necessidades e possibilidades do aluno, de modo a permitir que
ele, em sucessivas aproximações, se aproprie dos instrumentos que possam
ampliar sua capacidade de ler, escrever, falar e escutar. (PCNs/MEC/SEF, 1998b,
p.37).

A seleção dos conteúdos deve considerar dois critérios fundamentais: as necessidades dos alunos e suas
possibilidades de aprendizagem. Portanto, a referida seleção necessita articularse ao projeto educativo da
escola, sendo que este se diferencia em função das características e expectativas específicas de cada
comunidade escolar e de cada região do país.

Desta feita, os Parâmetros Curriculares Nacionais para a área de Língua Portuguesa expressam “[...] a
necessidade de dar ao aluno condições de ampliar o domínio da língua e da linguagem, aprendizagem
fundamental para o exercício da cidadania”. (PCNs/MEC/SEF, 1998a, p.58).

Sabese que a língua não se confunde com a linguagem, configurase, pois como uma parte determinada
da linguagem. Nesse sentido cabe assinalar a concepção adotada por Saussure (1969, p.17) sobre o que é
a língua:

[...] ela não se confunde com a linguagem; é somente uma parte determinada,
essencial dela, indubitavelmente. É, ao mesmo tempo, um produto social da
faculdade de linguagem e um conjunto de convenções necessárias, adotadas pelo
corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos.

Petter (2011, p.14) afirma que “a língua é para Saussure ‘um sistema de signos’ – um conjunto de
unidades que se relacionam organizadamente dentro de um todo”. O autor alude ainda que a língua “é ‘a
parte social da linguagem’, exterior ao indivíduo; não pode ser modificada pelo falante e obedece às leis
do contrato social estabelecido pelos membros da comunidade”. (PETTER, 2011, p.14).

Observase que a concepção de língua adotada nos PCNs de Língua Portuguesa considera a língua “um
sistema de signos específico, histórico e social, que possibilita a homens e mulheres significar o mundo e a
sociedade”. (PCNs/MEC/SEF, 1998b, p.20). Nesses PCNs identificase ainda a presente argumentação
acerca da língua:

aprendêla é aprender não somente palavras e saber combinálas em expressões
complexas, mas apreender pragmaticamente seus significados culturais e, com
eles, os modos pelos quais as pessoas entendem e interpretam a realidade e a si
mesmas.(Idem).

No que se refere à linguagem evidenciase nos PCNs de Língua Portuguesa como “[...] ação interindividual
orientada por uma finalidade específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais
existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos de sua história”.
(PCNs/MEC/SEF, 1998b, p.20). Compreendese então que a linguagem possibilita interação entre homens
e mulheres, quer seja através de uma conversa informal entre amigos ou na redação de uma carta
pessoal, ou mesmo na produção de uma crônica, uma novela, um poema, um relatório profissional,
conforme elencado nos PCNs de Língua Portuguesa.
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Deste modo “[...] pela linguagem se expressam idéias, pensamentos e intenções, se estabelecem relações
interpessoais anteriormente inexistentes e se influencia o outro” (PCNs/MEC/SEF, 1998b, p.20), por
conseguinte, altera “[...] suas representações da realidade e da sociedade e o rumo de suas (re)ações”.
(Idem).

Retomando as considerações de Saussure (1969), desta vez acerca da linguagem, inferese que a
linguagem tem um lado individual e outro lado social ambos intrínsecos, ou seja, não podendo ser
concebido um sem o outro. Logo, “[...] a linguagem implica ao mesmo tempo um sistema estabelecido e
uma evolução: a cada instante, ela é uma instituição atual e um produto do passado”. (SAUSSURE, 1969,
p.16).

A linguagem em Petter (2011, p.11, grifos originais) é:

[...] a matéria do pensamento e o veículo da comunicação social. Assim como não
há sociedade sem linguagem, não há sociedade sem comunicação. Tudo o que se
produz como linguagem ocorre em sociedade, para ser comunicado, e, como tal,
constitui uma realidade material que se relaciona com o que lhe é exterior, com o
que existe independentemente da linguagem. Como realidade material –
organização de sons, palavras, frases – a linguagem é relativamente autônoma;
como expressão de emoções, ideias, propósitos, no entanto, ela é orientada pela
visão de mundo, pelas injunções da realidade social, histórica e cultural de seu
falante.

O termo linguagem é empregado “[...] para designar, indiferentemente, fenômenos tão afastados quanto
à linguagem dos animais, a linguagem falada, a linguagem escrita, a linguagem das artes, a linguagem
dos gestos”. (LOPES, 1981, p.35 apud CASTIM, 1987, n.p).

Procedida a analise dos PCNs de Língua Portuguesa e a apreciação dos argumentos dos autores aqui
elencados chegase ao entendimento que a linguagem possui um vínculo muito estreito com o
pensamento. Aludese ainda que por meio da linguagem são construídos quadros de referência culturais 
representações, “teorias” populares, mitos, conhecimento científico, arte, concepções e orientações
ideológicas, inclusive preconceitos  pelos quais se interpretam a realidade e as expressões lingüísticas.
Como atividade sobre símbolos e representações depreendese também que a linguagem possibilita o
pensamento abstrato, a construção de sistemas descritivos e explicativos e a capacidade de alterálos,
reorganizálos, substituir uns por outros. Assim, percebese a fonte dialética da tradição e da mudança
inerente à linguagem. (PCNs/MEC/SEF, 1998b).

Considerando os propósitos deste artigo cabe realizar a exposição dos conceitos de texto, discurso e
gênero, especialmente pela caracterização dos mesmos como “elementos basilares no ensino e na
aprendizagem da Língua Portuguesa [...]”. (BRAIT, 2000, p.18).

Na esteira dos PCNs de Língua Portuguesa corroboramos com a seguinte afirmativa: “interagir pela
linguagem significa realizar uma atividade discursiva”. (PCNs/MEC/SEF, 1998b, p.20). A atividade
discursiva, isto é, “dizer alguma coisa a alguém, de uma determinada forma, num determinado contexto
histórico e em determinadas circunstâncias de interlocução” (Idem), não é produzida de forma aleatória,
pois é resultado das condições em que o discurso é realizado, embora as escolhas na produção deste
discurso apresentemse inconscientemente.

“O discurso, quando produzido, manifestase lingüisticamente por meio de textos”. (PCNs/MEC/SEF,
1998b, p.21). O texto, por sua vez, é todo enunciado significativo. Em Coroa(2008) temse o texto como
uma unidade linguística interativa por excelência, porque resulta de construção de sentidos mobilizados na
interlocução. Essa autora destaca alguns pontos fundamentais das características que perpassam a
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maioria dos autores que escrevem a respeito de texto. Vejamos:

1. O texto é resultado de uma atividade, um trabalho com os signos linguísticos.
2. Sendo trabalhado, todo texto pressupõe sujeitos que se engajam nessa
atividade. 3. Todo texto se realiza em uma determinada situação
sociocomunicativa ou contexto – no espaço e no tempo – e tem uma finalidade.
4. Portanto, um texto é uma forma de interação social e cultural, além de
linguística. (COROA, 2008, n.p).

De acordo com os PCNs de Língua Portuguesa “o produto da atividade discursiva oral ou escrita que forma
um todo significativo, qualquer que seja sua extensão, é o texto [...]”. (PCNs/MEC/SEF, 1998b, p.21).

Verificase que “todo texto se organiza dentro de determinado gênero em função das intenções
comunicativas, como parte das condições de produção dos discursos, as quais geram usos sociais que os
determinam”. (PCNs/MEC/SEF, 1998b, p.21). Os PCNs de Língua Portuguesa informam que “os gêneros
são, portanto, determinados historicamente, constituindo formas relativamente estáveis de enunciados,
disponíveis na cultura”. (Idem).

Bakhtin (1997, p.279) assinala que:

a riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade
virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade
comporta um repertório de gêneros do discurso que vai diferenciandose e
ampliandose à medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa.

Com base no pensamento bakhtiniano, Brait (2000, p.21) pondera que “o gênero discursivo diz respeito às
coerções estabelecidas entre as diferentes atividades humanas e os usos da língua nessas atividades, ou
seja, as coerções das práticas discursivas”.

Em Barbosa (2000, p.152153, grifos originais) notase a eleição dos gêneros do discurso, segundo
definição de Bakhtin, como sendo:

a cristalização de formas de dizer sóciohistoricamente constituídas [...], como
objetos de ensino, pelo fato de esse conceito incluir aspectos da ordem da
enunciação e do discurso, pode contemplar, de maneira mais satisfatória, o
complexo processo de produção e compreensão de textos. A noção de gênero
permite incorporar elementos da ordem do social e do histórico (que aparecem na
própria definição da noção); permite considerar a situação de produção de um
dado discurso (quem fala, para quem, lugares sociais dos interlocutores,
posicionamentos ideológicos, em que situação, em que momento histórico, em
que veículo, com que objetivo, finalidade ou intenção, em que registro, etc.);
abrange o conteúdo temático – o que pode ser dizível em um dado gênero, a
construção composicional – sua forma de dizer, sua organização geral que não é
inventada a cada vez que nos comunicamos, mas que está disponível em
circulação social – e seu estilo verbal – seleção de recursos disponibilizados pela
língua, orientada pela posição enunciativa do produtor do texto. Neste sentido, a
apropriação de um determinado gênero passa, necessariamente, pela vinculação
deste com seu contexto sóciohistóricocultural de circulação.

Em suma, a noção de gênero relacionase “[...] a famílias de textos que compartilham características
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comuns, embora heterogêneas, como visão geral da ação à qual o texto se articula, tipo de suporte
comunicativo, extensão, grau de literariedade [...]”. (PCNs/MEC/SEF, 1998b, p.22).

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesse estudo realizamos uma análise a respeito dos conteúdos de Língua Portuguesa nas provas do
Processo Seletivo do IFS, na modalidade Médio Integrado. Buscamos identificar nestas provas como ocorre
a cobrança do conteúdo programático da Língua Portuguesa. Verificamos ainda a forma como aparecem os
conceitos de texto, discurso e gênero nas questões analisadas no decurso deste trabalho. Para tanto cabe
mencionar que a análise dos dados efetivouse a partir do levantamento bibliográfico e documental.
Assim, à luz do referencial teórico concretizamos o processo de categorização e interpretação dos
resultados e discussões.

3.1 – Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia

A implantação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia está relacionada ao conjunto de
políticas em curso para a educação profissional e tecnológica. (PACHECO, 2009). Sabese que:

para trilhar o caminho que leva a essas instituições, passamos, necessariamente,
pela expansão da rede federal; pelas medidas que, em cooperação com estados
e municípios, visam à ampliação da oferta de cursos técnicos, sobretudo na forma
de ensino médio integrado [...]. (PACHECO, 2009, p.11).

Sobre a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia podese afirmar que traduzem a
compreensão governamental quanto ao papel da educação profissional e tecnológica no contexto social
do Brasil, devendo, portanto, ser reconhecida como ação concreta das atuais políticas para a educação
brasileira. Ainda com relação à criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, vale
resgatar que os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), as Escolas Agrotécnicas Federais e
as Escolas Técnicas vinculadas às universidades que aceitaram o desafio de aderir a proposta de
transformação em Institutos Federais, acabaram desaparecendo enquanto tal para se transformarem nos
campi dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia espalhados por todo o país, fiadores de
um ensino público, gratuito, democrático e de excelência. (PACHECO, 2009).

Sendo assim, o novo desenho constituído para os Institutos Federais apresenta como principal função “a
intervenção na realidade, na perspectiva de um país soberano e inclusivo, tendo como núcleo para
irradiação das ações o desenvolvimento local e regional”. (PACHECO, 2009, p.14).

Salientase que o papel previsto para os Institutos Federais “é o de garantir a perenidade das ações que
visem a incorporar [...] setores sociais que historicamente foram alijados dos processos de
desenvolvimento e modernização do Brasil”. (PACHECO, 2009, p.14). Essa concepção legitima e justifica a
importância da natureza pública dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, afirmando no
dizer de Pacheco (2009, p.14) “[...] uma educação profissional e tecnológica como instrumento realmente
vigoroso na construção e resgate da cidadania e da transformação social”.

3.2 – O processo seletivo do IFS

Os estudantes que desejam ingressar nos cursos ofertados pelo IFS devem submeterse ao processo
seletivo anual e/ou semestral realizado na Instituição, mediante aplicação de prova junto aos candidatos
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que pleiteiam vagas nos diferentes cursos e modalidades do IFS.

No caso da modalidade Médio Integrado, o processo seletivo ocorre anualmente nos campi[4] que
constituem a estrutura multicampi do IFS. A modalidade Médio Integrado tem como público alvo os
estudantes que concluíram o Ensino Fundamental e concorrem através do processo seletivo às vagas para
a referida modalidade nos cursos técnicos do IFS, com duração de quatro anos letivos.

Nesse estudo demarcamos como objeto para análise o processo seletivo do IFS referente ao ano de 2012
para a modalidade Médio Integrado, o que nos levou a apreciar o Edital nº 19/DAA/PROEN, de 08 de
setembro de 2011, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, que tornou público
os procedimentos para o Processo Seletivo 2012 para ingresso nos cursos Técnicos de nível Médio
Integrado ao Ensino Médio, oferecidos nos campi Aracaju, Itabaiana, Lagarto e São Cristóvão. Desta feita,
analisaremos o conteúdo programático de Língua Portuguesa para identificar como está sendo cobrado,
bem como as questões de Língua Portuguesa a fim de verificar como aparecem os conceitos de texto,
discurso e gênero na prova do processo seletivo supracitado.

3.2.1 – O conteúdo programático da prova de Língua Portuguesa

Identificamos no Manual do Candidato alusivo ao Edital nº 19/DAA/PROEN/IFS que o conteúdo
programático para a prova de Língua Portuguesa do processo seletivo 2012 para a modalidade Médio
Integrado referese aos seguintes temas: Fonética – fonologia – divisão silábica; Ortografia; Classes
gramaticais; Concordância Nominal e Verbal; Crase; Acentuação gráfica; Termos da oração; Estrutura do
texto (pontuação, correção gramatical, concisão e apreensão de idéias); Interpretação de texto.

Ao analisar a prova constatamos que contempla alguns conteúdos de Língua Portuguesa, conforme
detalhamento na tabela a seguir:

Tabela 1 – Conteúdo programático de Língua Portuguesa

CONTÉUDO PROGRAMÁTICO QUESTÕES
Interpretação de texto 01, 03, 06, 07, 10,11, 13,14

Fonética – fonologia 02
Acentuação gráfica 04
Fonética – divisão silábica 05
Classes gramaticais 08, 12, 15
Estrutura do texto (concisão e apreensão de idéias) 09, 12,14
Termos da oração 15
Concordância Verbal 15

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados.

Observamos, portanto, que os conteúdos programáticos preponderantes na prova analisada foram:
Interpretação de texto, com a maior média percentual de 54%; Classes gramaticais e Estrutura do texto
(concisão e apreensão de idéias) apresentaram a média percentual de 20%. No caso dos demais
conteúdos programáticos o percentual identificado foi de aproximadamente 7%.

Notamos que os conteúdos de Ortografia; Concordância Nominal; Crase e Estrutura do texto (pontuação,
correção gramatical) sinalizados no Manual do Candidato para o processo seletivo 2012 não foram
cobrados.
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3.2.2 – Os gêneros textuais na prova de Língua Portuguesa

Decorrida a apreciação das questões da prova de Língua Portuguesa, verificamos que os gêneros textuais
são cobrados no processo seletivo para a modalidade Médio Integrado em 2012, de acordo com o
levantamento sistematizado na tabela 2. Vejamos:

Tabela 2 – Levantamento dos gêneros textuais

GÊNEROS TEXTUAIS QUESTÕES
Mensagem 01
Anúncio 03
Ensaio 06 a 09
Texto expositivo 10 a 12
Texto de opinião 13 a 15
Entrevista 13 a 15

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados coletados.

Com relação aos gêneros textuais na prova de Língua Portuguesa, percebemos que o gênero ensaio
denota a média percentual de 27%; os gêneros texto expositivo, texto de opinião e entrevista demarcam
o percentual de 20%; enquanto os gêneros textuais mensagem e anúncio expressam o equivalente a 7%.

Considerandose a infinitude da riqueza e da variedade dos gêneros textuais, convém registrar que outros
gêneros não foram utilizados como objeto de conhecimento na prova de Língua Portuguesa em análise, a
exemplo dos seguintes: convites, atlas, avisos, cartas, crônicas, editoriais, discursos políticos, histórias,
letras de música, notícias, dentre outros.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depreendeuse com o estudo realizado que os PCNs apresentam como finalidade a parametrização das
referências nacionais nas práticas educativas. Em se tratando dos PCNs de Língua Portuguesa mais
especificamente acerca da organização dos conteúdos, verificouse que os mesmos são distribuídos em
dois eixos de práticas de linguagem, quais sejam, as práticas de uso da linguagem e as práticas de
reflexão sobre a língua e a linguagem.

Constatouse que os sujeitos no exercício de apropriação dos conteúdos transformam estes em
conhecimento próprio, o que ocorre através da ação sobre eles mediada por sua interação com o outro.
Notouse ainda que a seleção dos conteúdos considera dois critérios fundamentais, a saber, as
necessidades dos alunos e suas possibilidades de aprendizagem.

Observouse também que os PCNs de Língua Portuguesa propagam a necessidade de oferecer ao
estudante condições que possibilitem a ampliação do domínio da língua e da linguagem, concebida como
mecanismo de aprendizagem fundamental para o exercício da cidadania.
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