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“O que se está, pois, em jogo, na formação que se espera que a Universidade 

forneça aos estudantes de todas as áreas, independentemente de sua destinação 

profissional, é o desenvolvimento, o suscitar e o amadurecer dessa capacidade de 

reflexão integradora das significações, de modo que todo profissional se torne um 

„pensador‟, não no sentido de uma especialização separada, mas de alguém que 

tenha desenvolvido sua sensibilidade intelectual à condição de sua existência 

histórica, como pessoa inserida num tempo histórico e num espaço social, tornando-

se o mais capaz possível de inserir o micro-sentido de seu existir pessoal no macro-

sentido de seu existir social, passando a viver nas coordenadas de um projeto 

comum” (SEVERINO, 2017, p.67-68).  



 
 

A PROPOSTA FORMATIVA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM LETRAS:  

Análise e discussão de seu desempenho a partir dos  

resultados do ENADE (2005-2014)  

 

Resumo 

Trata-se de pesquisa teórica, de natureza bibliográfica exploratória, que tem como 

objeto o curso de graduação em Letras, compulsando a legislação específica, os 

documentos de órgãos oficiais e das instituições de ensino do país, bem como 

relatos de pesquisas divulgados pela literatura da área. Tem por objetivo entender o 

porquê da precariedade da formação dos universitários que cursam Letras 

(Bacharelado e Licenciatura em Língua Portuguesa, Espanhola e Inglesa), como se 

pode constatar pelos resultados dos exames de desempenho dos estudantes 

(ENADE), pelos conceitos dos cursos e avaliações das instituições de ensino 

superior promovidos pelos órgãos de educação (MEC – INEP) nos últimos anos. 

Com efeito, mesmo com os incentivos ao desenvolvimento, à ampliação da rede 

pública e privada, à facilitação do acesso ao ensino superior, ocorrida desde os anos 

1960 até a atualidade, bem como com a flexibilização das estruturas e substituição 

do currículo mínimo pelas Diretrizes Curriculares, os cursos de graduação em 

Letras, incluindo aqueles voltados também ao ensino de língua estrangeira, tiveram 

significativo aumento quantitativo, mas continuaram apresentando alto déficit 

qualitativo.  Os resultados das avaliações do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE) de 2005 até 2014 comprovam que as médias nacionais para 

os concluintes desses cursos pouco evoluíram e atingiram índices muito baixos, 

principalmente no que tange às habilidades dissertativas. À luz de referências 

teóricas fundadas numa concepção humanística da educação em seu papel 

formativo, o trabalho questiona a proposta curricular vigente do curso de Letras e 

avança sugestões de estratégias didático-pedagógicas com vistas à elevação da 

qualidade das aulas de Licenciaturas e Bacharelados em Letras.  

Palavras-chave: Graduação em Letras. Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes de Letras (ENADE). Formação Docente. Formação Humanística. 

 

 

 

 



 
 

THE FORMATIVE PROPOSAL FOR THE DEGREE IN LANGUAGES: 

Analysis and discussion of the performance from the 

ENADE (2005-2014) results 

 

Abstract 

It is an exploratory bibliographic theoretical research, whose object is the Degree in  

Languages, based on the specific legislation and the documents of official bodies 

and educational institutions of the country, as well as research reports published by 

the literature on the area. Its purpose is to understand the precariousness of the 

undergraduate students training (Bachelor's and Teaching Degree in Portuguese, 

Spanish and English), as can be seen from the results of the students performance 

tests (ENADE), the ratings for courses and evaluation systems for  education 

institutions promoted by education agencies (MEC - INEP) in recent years. Despite 

the incentives for development, the expansion of the public and private network, the 

access facilitation to higher education from the 1960s to the present, as well as the 

relaxation of the course structures and the Minimum Curriculum replacement with the 

Curricular Guidelines, undergraduate courses in Languages, including those aimed 

at foreign language teaching, had a significant quantitative increase, but continued to 

show a high qualitative deficit. The evaluation results of the National Exam of Student  

Performance (ENADE) from 2005 to 2014 show that the national averages for the 

students who are finishing  these courses in higher education institutions throughout 

Brazil have grown little and reached very low levels, especially regarding the essay-

questions skills. In the light of theoretical references based on a humanistic 

education conception in its formative role, this work questions the current curricular 

proposal of Language courses and offers suggestions for didactic and pedagogical 

strategies aiming raising quality of Licentiate and Bachelor‟s classes in Languages.   

Keywords: Undergraduate in Languages. National Exam of Student Performance 

(ENADE) in Languages. Teacher Training. Humanistic Formation. 

 

 

 

 

 

 



 
 

LA PROPUESTA FORMATIVA DEL CURSO DE GRADO EN LETRAS: 

Análisis y discusión de su desempeño a partir de los  

resultados del ENADE (2005-2014) 

 

Resumen 

Se trata de una investigación teórica, de naturaleza bibliográfica exploratoria, cuyo 

objeto es el Grado en Letras, basado en la legislación específica, los documentos de 

los órganos oficiales y de las instituciones de educación superior del país, así como 

en los informes de investigación  publicados en la literatura del área. Su propósito es 

comprender por qué la precariedad de la formación de estudiantes de pregrado de 

los cursos de Letras (Diplomatura en Portugués, Licenciatura en Portugués, en 

Español y en Inglés), tal como puede constatarse en los resultados alcanzados en el 

Examen Nacional de Evaluación del Desempeño de Estudiantes (ENADE) y la 

evaluación de programas y de instituciones de educación superior promovidas, en 

los últimos años, por el  Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas 

Anísio Teixeira (INEP), agencia especial de investigación del Ministerio de la 

Educación (MEC). A pesar de los incentivos para el desarrollo, la expansión de la 

red pública y privada, la facilitación del acceso a la enseñanza superior, ocurrida 

desde la década de 1960 hasta la actualidad, así como con la flexibilización de las 

estructuras de los cursos y la sustitución del currículo mínimo obligatorio por las 

Directrices Curriculares, los cursos de graduación en Letras en lengua portuguesa y 

aquellos dirigidos a la enseñanza de lengua extranjera, tuvieron significativo 

aumento cuantitativo, pero continuaron presentando alto déficit cualitativo. Los 

resultados de las evaluaciones del desempeño de los universitarios en las pruebas 

del ENADE desde 2005 hasta 2014 comprueban que las calificaciones  nacionales 

de los alumnos del último año de estos cursos poco evolucionaron y alcanzaron 

índices muy bajos, especialmente en relación con las respuestas de ensayo. A la luz 

de referencias teóricas fundadas en una concepción humanística de la educación en 

su papel formativo, este trabajo de investigación cuestiona la propuesta curricular 

vigente para el curso de Letras y impulsa sugerencias de estrategias didácticas y 

pedagógicas con vistas a contribuir al desarrollo de la calidad de los cursos de grado 

en  Letras. 

Palabras clave: Grado en Letras. Examen Nacional de Evaluación del Desempeño 

de Estudiantes (ENADE). Formación Docente. Formación Humanística. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nasci na cidade de São Paulo em 1959. Venho de uma família simples, de 

classe média baixa e sou a mais velha das quatro filhas. Minha mãe, mais humilde, 

só estudou até a quarta série primária e meu pai conseguiu concluir o colégio 

técnico em Contabilidade. Muito ansiosa para ir para a escola, aos sete anos, 

quando iniciei meus estudos em uma pequena escola adventista do bairro, já sabia 

ler e escrever razoavelmente bem e ver as horas, minha primeira grande conquista. 

Aprendi muito lá com cada professora de cada ano letivo além de Português, 

Matemática, Conhecimentos Gerais, religião e artes: valores, respeito aos familiares, 

professores, colegas, à natureza, às produções humanas. As quatro salas eram 

pequenas e identificadas por letras. Tínhamos nomes e éramos tratados como 

indivíduos. No segundo semestre do 4º ano, fiz um cursinho preparatório para o 

exame de admissão em uma escola pública muito grande e disputada.   

Passei e me senti uma estranha no ninho na quinta série: éramos apenas um 

número de matrícula e outro número na lista de chamada de uma sala numerada de 

um determinado andar. O currículo era composto por muitas matérias, cada qual 

ministrada por um professor diferente. Já no primeiro ano ginasial, assisti à primeira 

aula de Francês. Fiquei maravilhada e era minha matéria preferida, a primeira vez 

que tinha contato com uma língua estrangeira. Após dois anos de Francês, passei a 

ter aulas de Inglês. Também gostava, mas o professor era muito exigente e tive 

dificuldade no primeiro bimestre. Logo iniciei aulas particulares com uma pessoa da 

família durante dois anos.  

Depois disso, comecei a estudar Inglês em uma escola de idiomas e continuei 

até entrar na faculdade de Arquitetura, no Mackenzie. Amei o curso, porém sentia 

falta de estudar línguas. Até tentei cursar um semestre de Alemão, no entanto ficava 

difícil conciliar horários. Quando estava para concluir a graduação, decidi que queria 

fazer pós-graduação em paisagismo urbano, curso este que não existia no Brasil.  

Prestei vestibular para Letras na modalidade em Língua Espanhola na USP e 

passei. Minha meta era conseguir uma bolsa para estudar em Barcelona. Como já 

trabalhava na minha área, assistia às aulas de Língua e Literatura Espanhola e 

Hispano-americana só três vezes por semana à noite; em função disto, o curso 
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duraria cinco anos. No início do sétimo semestre, surgiu um concurso interno para 

preenchimento de vagas em várias línguas. Prestei para inglês e passei a cursar 

língua inglesa também, o que faria a graduação durar seis anos. Consegui 

frequentar por quase quatro anos, entretanto alguns acontecimentos me impediram 

de continuar: a empresa onde trabalhava me presenteou com uma pós-graduação 

em Engenharia de Segurança, houve doenças, mortes e separações em família, 

situações que me fizeram adiar o retorno. Alguns anos depois, até fui aceita de volta, 

mas já era casada e meu marido recebeu uma boa proposta de transferência para o 

sul do país.  

Continuei a trabalhar em empresas de engenharia, mas me sentia incompleta 

e precisava voltar a estudar inglês. Voltei e, depois de alguns semestres estudando, 

fui incentivada por minha professora e colegas de classe a começar a dar aulas de 

inglês. Passei a lecionar à noite e aos sábados em escolas de idiomas. Após um 

ano, fui convidada por duas escolas e aceitei trabalhar, em tempo integral, com 

aulas internas e em empresas, atividades em que me mantive quando fomos para 

Santa Catarina, como mencionado acima, onde moramos por quatro anos.  

De volta para São Paulo, fui coordenadora pedagógica e franqueada de uma 

rede de idiomas e passei alguns anos fora da sala de aula.  Sentia que meu inglês já 

não era o mesmo e achei que seria melhor fazer uma nova faculdade. Considerei o 

curso de Tradutor e Intérprete Inglês-português, da Universidade Nove de Julho – 

Uninove, muito interessante e, então, iniciei em agosto de 2012 e me graduei em 

junho de 2015. Durante os três anos, percebi que meus colegas, em sua grande 

maioria, mal sabiam as primeiras regras gramaticais da língua inglesa, para não 

mencionar os problemas com o português, e me propus a dar monitoria para sanar 

dúvidas. Como esta atividade não supria as necessidades para a formação desses 

alunos no idioma estrangeiro, me ofereci para dar aulas gratuitas aos interessados. 

Formamos um grupinho de estudos e conseguimos estudar cinco livros sequenciais, 

com foco maior em leitura, compreensão de textos e gramática, que eram as 

necessidades mais imediatas dos alunos desse curso. 

Em agosto de 2015, quando a Uninove passou a oferecer oficinas de 

conversação em inglês para todos os alunos dos quatro primeiros semestres de 

graduação de todas as áreas, recebi a proposta de ser uma das monitoras, ou seja, 

para conduzir essas oficinas semanais cujos temas propostos pela coordenação 
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eram variados, seguindo uma sequência lógica de apresentação dos pontos 

gramaticais, mediante uso de slides. Estagiei na Uninove Santo Amaro, campus 

localizado na Zona Sul da cidade de São Paulo, por dois anos e tive a oportunidade 

de ministrar aulas de inglês para universitários das diversas áreas de conhecimento, 

em humanas, exatas e biológicas, e percebi que possuíam as mesmas deficiências 

de formação em idiomas que meus colegas da graduação em Tradução, tanto no 

texto escrito quanto no oral, e mal sabiam conjugar o verbo ser ou estar, o famoso 

verbo To Be em inglês, visto no Ensino Fundamental e Médio, motivo pelo qual não 

era possível fazer só conversação, mas apresentação paulatina das regras 

gramaticais e vocabulário para que pudesse haver alguma expressão oral.  A essa 

altura, senti o desejo de continuar aprofundando minha formação, visualizando a 

possibilidade de cursar o mestrado.  

Para ir me preparando melhor para o Stricto Sensu, durante esse período, 

cursei a pós-graduação Lato Sensu em Formação de Docentes para o Ensino 

Superior, pela primeira vez à distância. Em 2017, iniciei o Mestrado já com a 

intenção de investigar como acontece a formação do licenciado em Letras, tanto na 

Língua Portuguesa, quanto nas Línguas Inglesa e Espanhola, quais as disciplinas de 

sua grade curricular, que metodologias são aplicadas, o que, como e quanto 

aprende e, apoiada nos fatos históricos, leis e diretrizes para os cursos superiores, 

estudos de especialistas na área e levantamentos de órgãos oficiais, sugerir 

adequações para a melhor capacitação desses futuros docentes e profissionais em 

idiomas. 

Tendo concluído o relato de meu percurso, focalizo, no próximo parágrafo, um 

breve histórico do percurso do Ensino Superior no Brasil. 

Como é de nosso conhecimento, o modelo educacional brasileiro sempre teve 

como função preparar os alunos para o exercício da profissão e isto ocorre desde os 

primeiros cursos universitários aqui ofertados em 1808, quando escolas profissionais 

isoladas foram geradas apenas para sanar as necessidades imediatas que a vinda 

da Família Real Portuguesa originou: o atraso brasileiro em relação a outros países 

europeus mostrou-se evidente, já que só no século XIX foram autorizadas as 

primeiras escolas de ensino superior no país.  Até então, para dar continuidade à 

formação, era necessário estudar em Portugal na Universidade de Coimbra, onde se 

graduaram mais de 2.500 brasileiros (CUNHA, L. A., 2000). 
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Em 1920, pela junção de três faculdades formou-se a primeira universidade 

brasileira no Rio de Janeiro e, a partir desta década, outras foram sendo constituídas 

seguindo o mesmo modelo de junção de institutos isolados.   

Em 1934, com a criação da Universidade de São Paulo, houve a tentativa de 

integração, partindo da Faculdade de Filosofia, as várias ramificações de formação, 

dentre elas, a primeira Faculdade de Letras, com funções de formar educadores e 

promover a pesquisa (FIORIN, 2006). Até 1945, houve muita disputa pelo controle 

da educação entre os líderes civis e religiosos, culminando com a criação das 

universidades católicas nos anos 1950.  

Nas décadas seguintes, o foco no desenvolvimento econômico e na 

profissionalização se estendeu, até que a globalização nos anos 1990, com 

privatização de empresas estatais, abertura ao capital externo, instalação indústrias 

e companhias multinacionais, produção e vendas de equipamentos tecnológicos no 

Brasil etc, trouxe à pauta uma nova discussão sobre a carência de especialização da 

mão de obra, mas não da falta de formação integral dos estudantes do ponto de 

vista social e cultural.  

Desde a década de 1930, reformas, novas propostas e diretrizes curriculares 

com o objetivo de elevar o nível do ensino universitário estiveram em pauta. Entre 

1945 e 1968 ocorreram os movimentos estudantis, a luta pelo ensino público, 

universidade integrada e reforma do ensino (TEIXEIRA, 1989). 

A Lei de Diretrizes e Bases (Lei nº 4.024/61) e a fundação da Universidade de 

Brasília em 1961 foram marcos no traçado de uma política do ensino superior que 

atendesse as carências da nova sociedade e encaminhasse a reforma universitária 

de 1964. A Ditadura Militar, nesta época, desarmou os movimentos dos estudantes, 

afastou as lideranças e vigiou as universidades públicas, o que promoveu a 

expansão do setor privado, especialmente após os anos 1970 (TEIXEIRA, 1989). 

As primeiras estatísticas de 1933 mostram que o setor privado respondia por 

aproximadamente 65% das instituições e quase 45% das matrículas, índices que  

não se alteraram muito até os anos 1960, devido à  criação de universidades 

estaduais e federais e incorporação de algumas particulares à estas. De 1940 a 

1960, as matrículas no ensino superior triplicaram, passando de 27.700 para 93.200. 

Em 1960, havia mais de 226 mil universitários cursando, porém quase 29 mil 
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excedentes, ou seja, aprovados no vestibular, mas não matriculados por falta de 

vagas, número este que atingiu a marca de 161 mil em 1969. A expansão era 

necessária e uma grande oportunidade para a iniciativa privada atender a demanda, 

a qual já contava com 69,0% das matrículas em 1994, saltando para 88,9% em 2003 

e mantendo-se em 87,4 em 2013 (BRASIL, MEC, INEP, CENSO 2013). 

Uma das principais mudanças ocorridas ao longo do século XX foi a de se 

ampliar o acesso à população de renda mediana ao ensino superior, o que ainda se 

mostra insuficiente para os jovens procedentes das camadas populares, devido às 

deficiências do Ensino Fundamental e Médio aliadas aos problemas sociais tão 

graves em nosso país com que se defrontam. 

Após o ano 2000, ocorreu uma grande expansão do ensino a distância que, 

de 1,3% em número de matrículas em 2003, passou a 15,8% em 2013 e 18,6% em 

2016, alcançando a marca de aproximadamente um milhão e meio de alunos 

(BRASIL, MEC, INEP, CENSO EAD, 2015/2016). 

A evolução na oferta de cursos e vagas, a redução de preços das anuidades 

e a possibilidade do ensino superior noturno e a distância proporcionaram 

oportunidades para as classes economicamente menos favorecidas, para as 

pessoas com idade superior a 24 anos já inseridas no mercado de trabalho e com 

anseios de uma carreira de sucesso, para aqueles que moram longe dos centros 

urbanos e ampliaram o contingente feminino em cursos antes predominantemente 

masculinos, como os da área de exatas por exemplo. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB 9.394/96) 

extinguiu a obrigatoriedade de currículos mínimos e, em seu lugar, instituiu diretrizes 

curriculares. As propostas de Diretrizes Curriculares para os cursos de Letras após 

2001, promoveram a flexibilização da organização dos cursos, a articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão e a ampliação de conhecimento e autonomia dos 

graduados (BRASIL, MEC, PARECER N.º: CNE/CES 492/2001). 

Em 2004, foi instituído o Sistema Nacional de Avaliação das Instituições da 

Educação Superior (SINAES) pela Lei nº 10.861, cujo objetivo constava em seu 

Art.1º como o de “assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de 

educação superior, dos cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus 

estudantes” (BRASIL, MEC, INEP, SINAES, 2004).  



22 
 

No primeiro Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) para 

a área de Letras em 2005, e no segundo em 2008, foram aplicadas provas de 

Formação Geral e Componente Específico para alunos ingressantes e concluintes. 

Os exames ENADE em 2011 e em 2014 foram realizados apenas com os 

concluintes, ou seja, alunos do último ano de graduação, com possibilidades de 

médias de 1 a 100 pontos.  

Comparando-se os resultados obtidos pelos concluintes em Letras 

(Bacharelado, Licenciatura em Língua Portuguesa e Licenciatura em Língua 

Estrangeira) no ENADE 2005 e concluintes em Letras - Português (Bacharelado e 

Licenciatura - LP), Letras - Português e Espanhol (Licenciatura - LPE) e Letras - 

Português e Inglês (Licenciatura - LPI) no ENADE 2014, observou-se que as médias 

nacionais gerais pouco evoluíram, perfazendo 37,6 pontos em 2005 e 42,2 pontos 

em LP, 38,8 pontos em LPE e 43,6 pontos em LPI em 2014. Para as questões de 

Conhecimentos Gerais as médias ultrapassaram os 50 pontos, com um pequeno 

decréscimo de 2005 para 2014; as médias nas questões de Conhecimentos 

Específicos cresceram, sem, no entanto, ultrapassar os 40 pontos (BRASIL, MEC, 

INEP, 2005 e 2014). 

Quanto aos conceitos dos cursos, que podiam variar de 1 a 5 pontos, cerca 

de 70% destes conseguiram apenas 2 e 3 em 2014, o que ainda está longe de ser 

ideal. 

Assim como os conceitos, as médias de desempenho foram maiores nas 

regiões Sul e Sudeste e, as mais baixas, nas regiões menos beneficiadas pelo 

desenvolvimento sócio-econômico e urbanístico, em especial na Região Norte, 

seguida da Região Nordeste. 

Muitas transformações ocorreram no ensino e no perfil do aluno e do 

professor universitários desde a instalação das primeiras universidades no Brasil no 

século passado: o perfil do professor mudou e do aluno também, o ensino superior 

foi privatizado e cresceu exponencialmente, a tecnologia se desenvolveu e se 

popularizou, encurtou as distâncias, reduziu custos e ampliou o acesso e as 

possibilidades de se alcançar conhecimento.  

A decisão de projetar esta pesquisa surgiu da contundência desse quadro que 

bem mostra a precariedade dos cursos da área de Letras que não vêm alcançando 
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um padrão satisfatório de qualidade, como mostrado sinteticamente acima. Esta 

pesquisa tem como objeto de estudo a proposta formativa dos alunos das 

Faculdades de Letras nas modalidades Bacharelado e Licenciatura em Língua 

Portuguesa e Estrangeira – Inglês e Espanhol, tendo em vista que os resultados 

compilados pelo INEP nos exames prestados pelos alunos destes cursos 

apresentaram médias baixas nas questões de Conhecimentos Gerais e menores 

ainda nas de Conhecimentos Específicos de sua formação desde que o primeiro 

ENADE foi aplicado aos concluintes da área em 2005. 

Em vista disso, esta investigação está focada em obter respostas para as 

seguintes questões:  

- por que o ensino de graduação na área de Letras apresenta resultados tão 

insatisfatórios no exame ENADE?  

- até que ponto o ensino atual nos cursos de Letras cumpre o seu papel de 

formar profissionais habilitados a ensinar a Língua Portuguesa e Estrangeira com a 

necessária eficácia?  

- o que tem impedido um melhor desempenho dos alunos nesta prova?  

- o que implica para se assegurar uma formação tanto técnica quanto 

humanística a este futuro docente?  

Uma vez que, desde o primeiro exame ENADE para a área de Letras ocorrido 

em 2005 até o de 2014 em sua quarta edição para a área, houve poucas alterações 

ou elevações nas médias alcançadas, este trabalho tem por objetivo geral, com base 

nos resultados obtidos pelos alunos do último ano de Letras (Português, Inglês e 

Espanhol) nos referidos exames divulgados pelos órgãos oficiais do MEC, diretrizes 

curriculares, estudos relativos às dificuldades de assimilação e apreensão das 

línguas portuguesa e estrangeira e relevância de uma formação cultural-humana 

além da técnico-profissional, evidenciar lacunas no processo de ensino e 

aprendizagem da área.  

A escolha do tema surgiu de minha experiência no ensino de inglês em três 

espaços: em escolas de idiomas, na graduação em Tradução e Interpretação em 

Inglês e Português e na atuação em um projeto de oficinas de conversação em 

inglês oferecidas aos universitários de uma instituição privada de ensino superior em 

São Paulo, a Uninove. Observei que os estudantes das escolas de idiomas 
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argumentavam que o ensino de línguas estrangeiras nas escolas regulares de 

Ensino Fundamental e Médio era “muito fraco”; os colegas de classe, futuros 

tradutores, iniciavam e concluíam a graduação sem o conhecimento, ao menos em 

nível intermediário, da língua inglesa; os educandos de todos os cursos de 

graduação que participavam destas oficinas, que teoricamente seriam de 

conversação, além da falta de conhecimento da língua materna e inglesa, 

apresentavam, em geral, muita falta de atenção, dificuldade de compreensão e 

reflexão sobre os diversos assuntos abordados, conhecimentos gerais pouco 

contextualizados etc. Em função dessas observações, surgiu então, a indagação 

sobre a qualidade da formação técnica e humana que os cursos de Letras têm dado, 

e podem dar, aos seus discentes provenientes, em grande parte, do Ensino Médio 

público, que já ingressam na universidade apresentando um déficit de cultura geral, 

dificuldades em leitura, compreensão de textos, língua portuguesa e estrangeira.  

Segundo Severino (2017, p.27-32), a universidade, “produtora de 

conhecimento e geradora de tecnologia”, quer formar o profissional, aquele que 

“intervém no processo de vida da sociedade mediante a aplicação de seus 

conhecimentos científicos e de suas habilidades técnicas”. Complementa que, a 

formação universitária envolve “os conhecimentos científicos relativos ao campo 

profissional”, o “domínio das habilidades técnicas” e “a capacidade de inserir-se na 

dinâmica da sociedade em que vai atuar”. Mas o que é formação? Para ele, “é o 

processo do devir humano como devir humanizador, mediante o qual o indivíduo 

natural devém um ser cultural, uma pessoa” (SEVERINO, 2017, p.133-134). 

Este estudo teórico, cuja metodologia é de caráter bibliográfico exploratório, 

visa levantar maiores informações sobre o tema e a fundamentação da hipótese de 

que, apesar dos incentivos ao desenvolvimento do ensino superior no Brasil, da 

ampliação da rede pública e privada, da facilidade de acesso ao ensino superior, das 

reformas universitárias, da flexibilização das estruturas e da substituição do currículo 

mínimo pelas diretrizes curriculares, a formação dos alunos de Letras, a maioria de 

licenciados e futuros professores, cujas diferenças entre as regiões geográficas, 

mais e menos economicamente desenvolvidas do país, evidenciam-se diante dos 

resultados dos exames ENADE divulgados pelo INEP, continua deficitária em 

currículo, carga horária, técnicas de ensino e contextualização das disciplinas e 
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insuficiente para prepará-los para a atuação como profissionais e docentes bem 

qualificados.   

Em função do exposto, justifica-se a importância desta investigação, que tem 

como objetivos específicos: 

- levantar as médias nacionais gerais, bem como nas questões de 

conhecimentos gerais e específicos alcançadas pelos graduandos em Letras 

nos exames nacionais de desempenho ENADE;  

- verificar as opiniões dos componentes da Banca de Avaliadores nas 

análises das performances destes graduandos no referido exame; 

- observar diversidades regionais, sócio-econômicas, de faixa etária e de 

ensino público ou privado que possam promover diferenças no aprendizado 

de acordo com dados do MEC/INEP; 

- identificar os possíveis problemas de desconhecimento dos assuntos por 

inadequação dos currículos escolares, métodos de ensino ou dificuldades de 

aprendizagem dos alunos;  

- apresentar alguns levantamentos sobre as dificuldades de aquisição de 

línguas estrangeiras pelos aprendizes; 

- levantar importância da transdisciplinaridade, além da Interdisciplinaridade e 

contextualização dos tópicos abordados em sala; 

- propor a formação profissional humanística aliada à técnica e a inclusão do 

ensino de Filosofia no Ensino Superior. 

As fontes utilizadas nesta pesquisa bibliográfica serão livros e textos digitais, 

como teses, dissertações, artigos científicos, Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96, 

Diretrizes Curriculares para a área de Letras e dados estatísticos de órgãos oficiais 

da área de Educação, como Ministério da Educação (MEC), Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), resultados do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE) e relatórios do Censo da Educação Superior. 

Vale destacar como referências teóricas, os estudos de cunho histórico de Anísio 

Teixeira, José Luiz Fiorin, Simon Schwartzman e Luiz Antônio Cunha, de 

dificuldades de aprendizagem de línguas estrangeiras de Vera Lúcia Paiva, dos 
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estudos da Complexidade de Edgar Morin e da importância da formação integral, 

humanística e filosófica por Antônio Joaquim Severino e Marcos Antônio Lorieri.  

Este trabalho está estruturado em quatro capítulos. No primeiro, intitulado 

Gênese e formação dos cursos de graduação em Letras no ensino superior 

brasileiro: um resgate histórico haverá, inicialmente, a apresentação, em linhas 

gerais, da gênese e trajetória dos cursos universitários no país, desde as primeiras 

tentativas dos Jesuítas no período colonial, passando pelos períodos imperial e 

republicano e chegando até o início do século XXI e, posteriormente, das faculdades 

de Letras, nas modalidades Bacharelado e Licenciatura, a partir de 1934 quando foi 

criada a Universidade de São Paulo, abrangendo os períodos pré e pós ditatoriais. A 

finalidade do capítulo será de delinear, em geral, o contexto histórico-social da 

formação e desenvolvimento da educação superior no país e, em particular, do 

curso de Letras. 

No segundo, denominado A proposta formativa do Curso de Letras na atual 

legislação educacional: da LDB às Diretrizes Curriculares, serão levantados, 

analisados e comentados as Leis, Pareceres, Resoluções e Diretrizes para este 

curso, remontando-se ao início da inclusão da língua estrangeira no Ensino Básico 

na primeira metade século XIX e caminhando-se pelas reformas desde então, e 

explicitando as especificidades das licenciaturas, disciplinas, cargas horárias etc. 

Buscar-se-á apresentar a formatação legal das decisões políticas que se destinam a 

implementar o ensino nesta área. 

No terceiro, O curso de Letras nos resultados do ENADE: um retrato sem 

retoques de seu desempenho, após a apresentação do Censo da Educação 

Superior no Brasil trazendo os dados coletados em 2015/2016 sobre as instituições 

de ensino superior públicas e privadas, índices de crescimento, cursos, número de 

alunos e professores, tanto no ensino presencial, quanto no ensino a distância 

(EAD), será feito um relato diagnóstico da experiência deste curso com base nas 

avaliações dos graduandos em Bacharelado e Licenciatura em Letras (Português, 

Espanhol e Inglês), bem como um balanço crítico dos resultados obtidos em 2005 e 

2014 nos exames avaliativos nacionais (ENADE), comparando-se as médias 

alcançadas nas questões objetivas e discursivas. Estes resultados do desempenho 

dos estudantes e conceitos dos cursos de Letras foram tomados como retrato das 

condições  de precariedade da formação que vem sendo oferecida nos mesmos, na 
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medida em que não consegue atingir os próprios objetivos declarados na proposta 

vigente. Serão destacados também, neste capítulo, os resultados específicos do 

ensino de língua estrangeira, cujo desempenho revela-se igualmente frágil. Para 

tanto, serão feitas considerações sobre a peculiaridade dos processos de ensino e 

aprendizagem nesse âmbito. Dando prosseguimento, haverá, então, uma breve 

discussão dos pressupostos e limites do próprio modelo avaliativo do ENADE e do 

alcance real de seus objetivos.  

O quarto capítulo, Educação e o desafio da formação humana na habilitação 

profissional, será  destinado à construção de um referencial teórico para a formação 

do profissional do campo de Letras, buscando delinear-se uma concepção filosófico-

educacional do que cabe esperar da educação em geral e da educação universitária 

em particular. Será defendida a ideia de que essa formação profissional não pode 

fundamentar-se apenas no desempenho técnico-operacional, devendo investir com 

rigor e sistematicidade numa formação humanística consistente, demandando 

recurso às mediações curriculares que invistam na explicitação do sentido que o 

domínio da comunicação linguística qualificada traz para a vida social.   

Por fim, nas Considerações Finais: por uma nova configuração da proposta 

educativa do curso de Letras, será proposto avançar algumas estratégias didático-

pedagógicas aptas a implementar os processos de ensino e aprendizagem 

coerentemente com os princípios anteriormente construídos e epistemologicamente 

consistentes. 
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1 GÊNESE E FORMAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM LETRAS NO   

   ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO: UM RESGATE HISTÓRICO 

 

 

1.1 GÊNESE E FORMAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

Diferentemente da Inglaterra e Espanha, Portugal resistiu à implementação do 

ensino superior, tanto no Brasil, como em suas outras colônias da Ásia e África, 

como estratégia de dominação e manutenção de seu monopólio comercial e domínio 

cultural. As propostas de criação de universidades não foram aceitas desde o 

período colonial e pouco se discutiu nos períodos do Império e início da República.  

Em 1550, os jesuítas fundaram a primeira escola superior na Bahia, destinada 

a formar padres, focada principalmente em religião e nem tanto em educação. 

Posteriormente, foram sendo criados os colégios nos grandes centros de acordo 

com os ciclos da economia da colônia e suas necessidades mais imediatas. 

Segundo Rossato (2005), após a expulsão dos jesuítas em 1759 pelo 

Marquês de Pombal, o objetivo maior tornou-se defender os interesses da 

„‟oligarquia rural‟‟. Tal fato significou um retrocesso no pouco que havia de educação 

e ensino no Brasil. 

 

Diferentemente da Espanha, que instalou universidades em suas colônias 
americanas, já no século XVI, Portugal não só desincentivou como também 
proibiu que tais instituições fossem criadas no Brasil. No seu lugar, a 
metrópole concedia bolsas para que um certo número de filhos de colonos 
fossem estudar em Coimbra, assim como permitia que estabelecimentos 
escolares jesuítas oferecessem cursos superiores de Filosofia e Teologia 
(CUNHA, L. A., 2000, p.152). 

 

Após a invasão de Portugal pelas tropas francesas, a Família Real 

Portuguesa fugiu para o Brasil em 1808 e instalou-se no Rio de Janeiro e em 1815, 

o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal e Algarves.  A nova elite composta 

por aproximadamente 15 mil pessoas demandava necessidades que incluíam a 
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abertura de escolas de ensino superior, do Banco do Brasil, da Casa da Moeda, da 

primeira Biblioteca Pública e da Imprensa Régia. 

Após a Independência, em 1822, foram criadas as Academias Militar e da 

Marinha e instalados estabelecimentos de ensino superior em algumas cidades 

principais, como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Olinda, onde eram 

oferecidos os cursos de Engenharia de Mineração, Construção e Química, 

Agricultura, Direito, Medicina e Belas Artes. 

 

A transferência da sede do poder metropolitano para o Brasil, e o 
surgimento do estado nacional criam a necessidade da fundação do ensino 
superior, destinado, de um lado, a formar burocratas para o Estado e, de 
outro, especialistas na produção de bens simbólicos para o consumo das 
classes dominantes (FIORIN, 2006, p.13-14). 

 

As opiniões eram conflitantes: a igreja lutava contra a modernização, os 

liberais defendiam a criação e um programa específico para a universidade e os 

positivistas, contra o ensino universitário, defendiam o ensino mais técnico para as 

massas. De acordo com Fávero (2000, citado por CUNHA, A. M. O., 2009, p.49), “Da 

Colônia à República, houve grande resistência às ideias de criação de instituições 

universitárias. Durante o período monárquico, mais de duas dezenas de projetos de 

criação de universidades foram apresentados e não lograram êxito.” 

Nos períodos Régio e Imperial, as grandes escolas restringiram-se às 

formações acadêmicas necessárias ao desenvolvimento de atividades específicas 

de interesse dos governantes, o que trouxe como consequência um número 

reduzido de instituições e de alunos do ensino superior. 

Novo entusiasmo surgiu com a Proclamação da República em 1889, quando 

foi criado o Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos sob o comando de 

Benjamin Constant. Surgiram 27 escolas superiores entre 1891 e 1919. 

Foram criadas três universidades denominadas “universidades passageiras‟‟: 

a Universidade de Manaus em 1909, que durou onze anos, a Universidade de São 

Paulo em 1912, que durou até 1917, e a Universidade do Paraná em 1912, que 

deixou de ser oficialmente reconhecida após a promulgação do decreto, a Reforma 

Maximiliano de 1915, que estabelecia um número mínimo de 100 mil habitantes nas 



30 
 

cidades onde se localizavam as universidades, o que não ocorria em Curitiba. 

Apesar deste fato, de 1915 a 1946, esta última continuou funcionando normalmente 

(CUNHA, L. A., 2000). 

Esta descentralização foi representada pela criação do sistema educacional 

paulista e modernização do estado: 

 

Com a expansão cafeeira, o polo de economia brasileira se transfere para o 
estado de São Paulo, onde tem início um processo de crescimento urbano e 
atividade industrial. A chegada de imigrantes europeus e japoneses 
consolida uma classe média urbana ligada à prestação de serviços, às 
pequenas indústrias, à profissionalização e naturalmente à educação 
(SAMPAIO, 1991, p.7). 

 

Somente em 1920, o governo federal determinou a criação da Universidade 

do Rio de Janeiro pelo decreto 14.343, considerada a primeira bem sucedida do 

Brasil, formada pela junção das Faculdades de Direito, Medicina e Politécnica. 

 

A universidade do Rio de Janeiro não foi senão uma superposição de uma 
reitoria a três escolas superiores existentes de caráter profissional, tal como 
um século atrás tinham sido organizados os liceus, pela mera justaposição 
de aulas-régias. Havia apenas o rótulo que soava bem aos ouvidos 
provincianos da década de 20 (FAVERO, 1980, citado por FEITOSA, 2006, 
p.31). 

 

Para Romano (2006, citado por VIEIRA, 2010, p.6), “não se tratava de fato de 

uma universidade, mas de um ente artificial, sem as determinações de uma 

universidade efetiva.” 

O atraso brasileiro era evidente e precisava ser superado, motivo pelo qual as 

ideias de criação de universidades fortaleceram-se. Três eram as concepções 

pedagógicas que se confrontavam: a liberal democrática (base da criação da 

Universidade do Distrito Federal), a liberal elitista (base na fundação da 

Universidade de São Paulo) e a autoritária (base na reorganização da Universidade 

do Rio de Janeiro). 

Em 1927, surgiu a Universidade de Minas Gerais, formada pela agregação 

das faculdades de Engenharia, Medicina e Direito. 
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Até 1930, só havia duas universidades: a de Minas Gerais e a do Rio de 

Janeiro, denominada então Universidade do Brasil, atual UFRJ. 

Em abril de 1931, com a criação do Ministério de Educação e Saúde Pública 

no período Vargas, promulgou-se o primeiro decreto para a criação, organização e 

estrutura mínima da universidade brasileira, o de número 19.851.  Além deste, o de 

número 19.852 incorporou a Escola de Minas Gerais, as Faculdades de Farmácia e 

Odontologia, a escola de Belas Artes, o Instituto Nacional de Música e a Faculdade 

de Educação, Ciências e Letras (nunca implantada) à Universidade do Rio de 

Janeiro. 

A Reforma de 1931 teve como objetivos elevar o nível de educação de 

segundo grau e devolver-lhe o crédito perdido. Visava preparar o aluno para além 

dos estudos universitários, com currículos mais equilibrados entre as humanidades e 

as ciências, e a formação sistemática de professores em nível superior. O estatuto 

Básico das Universidades Brasileiras instituiu a Faculdade de Filosofia, com o 

objetivo de preparar os docentes para o ensino secundário.  As Universidades de 

São Paulo e do Brasil foram pioneiras com as Faculdades de Filosofia, Ciências e 

Letras (TEIXEIRA, 1989). 

O decreto 19.851 de 11 de abril de 1931 instituiu o regime universitário no 

Brasil e se constituiu no estatuto das universidades brasileiras. A reforma Francisco 

Campos estabeleceu um modelo único a ser seguido por todas as instituições de 

ensino superior do país. Estipulou como fins elevar os níveis de cultura geral, 

estimular a investigação científica em todas as áreas, habilitar docentes para o 

ensino superior e, também, a obrigatoriedade de serem oferecidos pelo menos três 

cursos, dentre as opções de Engenharia, Medicina, Direito e Educação, Ciências e 

Letras, para a constituição de uma universidade, o que poderia vir, inclusive, da 

agregação de escolas federais, estaduais e particulares. Apesar da aparente 

descentralização, havia a dependência administrativa e burocrática com o Ministério 

da Educação e Saúde Pública. 

Em 1934, a Universidade de São Paulo (USP) foi instituída e, em 1935, a 

Universidade do Distrito Federal (UDF). A Universidade de São Paulo, primeira a ser 

organizada em acordo com as novas normas e estatutos, teve como grande 

novidade a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, cujos objetivos 

eram de formar professores para o ensino secundário e para a pesquisa: 
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A ambição da nova universidade não foi apenas desenvolver competência 
profissional e conhecimento aplicado para fazer crescer a economia, o que 
de fato ocorreu, mas também, trazer civilização ao Brasil por meio da 
“ciência pura” e do “pensamento puro” (SCHWARTZMAN, 2006, p.165. 
Grifos do autor). 

 

A década de 30 marcou o início da grande expansão do ensino público, 

municipal e federal no Brasil: 

 

A remota aspiração dos jesuítas, no século XVI, de criar na Colônia a 
universidade renascida no século XVIII, com o movimento dos inconfidentes 
mineiros pela Independência, repetida dezenas de vezes durante o Império, 
e por três vezes renovada durante a República, mas sempre negada, 
implanta-se afinal, modestamente, na década de 30, incorporando as três 
escolas tradicionais para depois crescer e se fazer transbordante, 
lembrando, na evolução do país, uma como crise de conversão, em que 
velha e persistente hostilidade faz-se abruptamente adesão incoercível e 
entusiástica (TEIXEIRA, 1989, p. 109). 

 

Em 1935, criou-se a Universidade do Distrito Federal caracterizada por não 

possuir apenas os três cursos tradicionais, mas uma Faculdade de Educação. Foi 

extinta em 1939 e incorporada à Universidade do Brasil, na qual se transformara a 

Universidade do Rio de Janeiro em 1937. Neste mesmo ano, fundou-se também a 

Universidade de Porto Alegre, a primeira a oferecer a Faculdade de Estudos 

Econômicos (FIALHO, 2008). 

Em 1945, ao final do Estado Novo, o Brasil contava com cinco universidades. 

 Em 1947, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA foi fundado e trouxe 

um novo ânimo à modernização do ensino científico e tecnológico no país: 

 

A criação do Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA, em 1947, significou 
um grande avanço no ensino superior, marcado pela inovação acadêmica e 
profundamente influenciado pelos padrões de organização universitária dos 
EUA. Suas principais características inovadoras foram firmadas pela 
ausência das cátedras vitalícias, pela organização departamental, pela pós-
graduação, pelo regime de dedicação exclusiva dos docentes ao ensino e à 
pesquisa, pelo currículo flexível.  A existência do ITA como uma "ilha" de 
ensino superior moderno num "mar" de escolas arcaicas animou os 
reformadores do ensino, tanto os que viam na sua modernização o caminho 
necessário para que o país adquirisse a maioridade científica e tecnológica 
indispensável, por sua vez, para viabilizar o rompimento dos laços de 
dependência do exterior, quanto os que pretendiam reforçá-los, no intuito de 
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modernizar o país, começando pelo sistema educacional, à imagem do 
paradigma do país capitalista hegemônico (CUNHA, L. A., 2000, p.174). 

  

 

Em 1948, nasceu a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC), para defender e lutar pelo desenvolvimento da pesquisa e do progresso da 

ciência no país. 

Em 1951, criaram-se agências de apoio à rede universitária de laboratórios e 

pesquisas, destacando-se o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), concedendo 

bolsas de estudos para pesquisadores, proposta pelo Almirante Álvaro Alberto que 

afirmava que a “principal função seria incrementar, amparar e coordenar a pesquisa 

científica nacional” (CNPq, 2018). A Lei nº 1.310 que criou o CNPq, em 15 de janeiro 

de 1951, foi chamada por ele de "Lei Áurea da pesquisa no Brasil”. 

Na sequência, devido à necessidade de se formar especialistas e 

pesquisadores nas áreas de física, química, matemática, finanças e social, criou-se 

a Companhia Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

regulamentada em 11 de agosto de 1951 pelo Decreto nº 29.741. Foi idealizada e 

presidida por Anísio Teixeira de 1955 a 1959, com o foco inicial principal na 

concessão de bolsas de estudo no país e no exterior para formação especializada 

de professores e, a partir de 1965, para a pós-graduação, normatizada pelo Parecer 

nº 977/65, conhecido como Parecer Sucupira. 

De 1945 a 1964, houve um grande crescimento no número de instituições de 

ensino superior. A partir de 1946, começaram a surgir universidades particulares, 

como a Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro, de São Paulo e de 

Porto Alegre, motivadas também pelo crescimento econômico no governo de 

Juscelino Kubitschek (JK). Apesar do número de matrículas ter aumentado de 44 mil 

em 1950, para 96 mil em 1960, ainda não haviam sido atingidas as metas do 

governo federal (CUNHA, L. A., 2000; ROSSATO, 2005).  

 

A marcha da expansão do ensino superior é constante e crescente, mas a 
partir de 1945 acelera-se, vindo após 1960 a dar um verdadeiro salto, 
instituindo-se nos últimos sete anos 13 universidades federais, quatro 
universidades privadas católicas, três universidades privadas leigas, uma 
universidade estadual e 255 unidades docentes novas, compreendendo 
estabelecimentos isolados e novas unidades congregadas em 
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universidades, além das já existentes nas novas universidades. Em 1960 
havia 10 universidades federais, seis estaduais, oito particulares e três 
rurais. Em 1968, a rede nacional de universidades foi ampliada para 48, 
sendo 18 federais, três estaduais, 10 católicas, sete fundações, cinco 
particulares e uma municipal, às quais se somam quatro universidades 
rurais (três federais e uma estadual).  

Esse surto após 1960 sofreu, por certo, a influência da nova Lei de 
Diretrizes e Bases da Educacão Nacional, que acentuou a cooperação da 
atividade privada no campo da educação (TEIXEIRA, 1989, p. 115). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 4.024 de 1961, promovia a 

descentralização do ensino superior, regulamentava a expansão e facultava a 

realização da pesquisa, ou seja, promovia a dissociação entre ensino e pesquisa. 

 

Ora, quase simultaneamente com a promulgação da Lei de Diretrizes e 
Bases, que abrira certas perspectivas à mudança,  mas não as prescrevera 
nem determinara, votou o Congresso a lei de criação da Universidade de 
Brasília, instituindo estrutura para o desempenho de sua função 
radicalmente diversa da estrutura tradicional da escola superior brasileira 
(TEIXEIRA, 1989, p. 124). 

 

Nos anos 1960, o modelo norte-americano de pesquisa científico-tecnológico, 

a flagship university, ou seja, a “universidade de ponta”, emblemática, reconhecida e 

fortemente associada à pesquisa nas áreas da ciência e tecnologia, que fora 

adotado pela Universidade de Brasília (UnB), representava o ideal nacional de 

produção de ciência e tecnologia para a geração do desenvolvimento econômico do 

país. Segundo Cunha (2000, p.175), “o movimento iniciado pelo Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica, de indução da modernização do ensino superior no 

Brasil, teve seu momento mais forte na criação da Universidade de Brasília”. 

 

Mas, enquanto a Universidade de Brasília era modelo completamente novo, 
podendo teoricamente implantar-se sem os tropeços da organização 
anterior, o problema que agora se punha era muito diverso, pois importava 
em transformação da velha universidade em estruturas administrativas e 
docentes radicalmente diversas. A reforma, em virtude disto, não se fez 
dentro da universidade, pelo debate e resultante consenso do magistério, 
mas por atos legislativos a princípio permissivos e depois coercitivos que 
impuseram a reestruturação dentro das grandes linhas do modelo da 
Universidade de Brasília. Houve verdadeira proliferação de leis e decretos 
reformuladores (TEIXEIRA, 1989, p. 124. Grifo do autor). 
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Até o início da década de 1960, o Movimento Estudantil (ME), a União 

Nacional dos Estudantes (UNE) e a União Estadual dos Estudantes (UEE) de várias 

procedências participaram ativamente das mobilizações em favor de mudanças para 

o progresso do país. A partir de 1º de abril de 1964, seus membros começaram a ser 

perseguidos, a sede da UNE no Rio de Janeiro foi atacada e incendiada e todas as 

entidades estudantis foram consideradas ilegais.  

Com o Golpe Militar, a UnB, com seu campus invadido por tropas militares, 

sofreu intervenção em 9 de abril de 1964 e, com isto, a imposição de nova 

administração e a expulsão e demissão voluntária de cerca de 80% dos professores, 

o que gerou o movimento estudantil em Brasília organizado pela União Nacional dos 

Estudantes (UNE) como crítica ao regime militar (CUNHA, L. A., 2000).  

Após o golpe militar 31 de março de 1964, novos rumos foram definidos, não 

só para a política, como para a educação. Foi retomado o modelo 

desenvolvimentista da era JK e adotada uma reforma universitária baseada no 

modelo norte-americano de qualificação de mão-de-obra, produtividade e interação 

com empresas em nível nacional, apesar da resistência e boicote dos conservadores 

nas universidades e dos movimentos estudantis de esquerda (VIEIRA, R. B. B., 

2010). 

Em 1968, em respeito à Lei da Reforma Universitária (Lei 5.540/68), as 

universidades sofreram modificações em sua estrutura acadêmica e administrativa. 

A UNE considerava tal reforma prioritária para a modernização do país, mas suas 

reivindicações estavam associadas às questões políticas, com ênfase na 

democratização do acesso, modernização na estrutura e no conteúdo acadêmico e 

na autonomia. 

Nas décadas de 50 e 60, além das estaduais, municipais e particulares, foram 

criadas universidades federais por todo o território nacional, somando 46 em 1969. 

O aumento da dívida externa de três bilhões em 1964, para 120 bilhões na 

década de 1990, a mecanização rural e a industrialização, trouxeram como 

consequência o aumento do êxodo rural, a explosão demográfica e a aceleração nos 

processos de urbanização. Isto promoveu, também, a expansão do ensino de 1º e 2º 

graus e o aumento no número de candidatos à universidade, considerada uma das 

saídas da crise para classe média atingida pelo arrocho e pela concentração de 
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renda (ROSSATO, 2005). A educação, então mais disponível, passou a ser 

encarada como a principal forma de ascensão social.  

Houve a necessidade de expandir o ensino superior e o governo estimulou a 

privatização. “O processo expansionista assumiu feição predominantemente 

privatista” (DOURADO et al, 2003, citado por VIEIRA, R. B. B., 2010). 

 

Enquanto o campus segregado e excluído passou a ser a regra para as 

universidades públicas em todo o país, as universidades privadas faziam 

justamente o contrário. Sem os constrangimentos que aquelas padeciam, 

utilizavam o espaço urbano disponível até o limite máximo possível, 

erguendo edifícios sobre os terrenos existentes. Assim, ao mesmo tempo 

em que as universidades públicas abandonavam os centros urbanos, as 

universidades privadas expandiam aí suas instalações (CUNHA, L. A., 

2000, p. 193). 

 

Em 1971, a LDB de número 5.692/71 transformou o antigo curso primário e 

ginasial em um único ciclo denominado 1.º grau (da 1.ª à 8.ª série) e passou a 

chamar o 2.º ciclo de 2.º grau (do 1.º ao 3.º ano com formação geral ou adicionando-

se o 4.º ano para a formação técnico- profissional). 

Nos anos 1970, a procura pelo ensino superior aumentou consideravelmente: 

de um pouco mais de 400 mil matrículas em 1970, passou a quase 1,4 milhões em 

1980. A grande concentração urbana e a necessidade de mão de obra mais 

especializada, tanto na indústria quanto nos serviços, forçaram a geração de mais 

vagas para os alunos do ensino superior. Com isso, o Conselho Federal de 

Educação (CFE) aprovou a criação de novos cursos e mudanças nos exames de 

seleção. 

Durante a redemocratização do Brasil e a crise econômica e política (de 1981 

a 1988), o sistema universitário público foi atingido. Segundo Dourado (2001), do fim 

dos anos 1980 até meados dos anos 1990, novas Instituições de Ensino Superior 

(IES) públicas ligadas aos poderes municipais e estaduais foram criadas, entretanto 

houve certa estagnação no número de vagas oferecidas. Cunha comenta sobre a 

situação da universidade brasileira no período: 

 

No início da década de 80, quando se esgotou o regime autoritário, a 



37 
 

universidade brasileira foi, ao mesmo tempo, protagonista ativa e beneficiá-

ria do movimento pela redemocratização do país. As entidades estudantis já 

haviam recuperado o espaço de atuação que lhes havia sido suprimido; os 

professores e funcionários técnico-administrativos criaram suas próprias 

entidades sindicais, desenvolvendo uma atuação política sem precedentes; 

os programas de pós-graduação haviam atingido um padrão de ensino e de 

pesquisa que lhes permitia desenvolver uma crítica competente das 

políticas governamentais em diferentes campos, como na pesquisa nuclear 

e na educação básica (CUNHA, L. A.,  2000, p.179). 

 

Em 1985, ocorreu a tentativa de uma nova reforma universitária para corrigir 

os equívocos da reforma de 1968 (Lei nº 5.540/1968) bastante incompleta, porém 

não chegou ao Congresso Nacional. 

Foi na Constituição Federal de 1988, que se estabeleceu o princípio da 

indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão.  

Em 2001, o decreto 3.860/2001 instituiu novas regras de organização, 

avaliação e classificação das IES: universidades, faculdades, faculdades integradas, 

institutos, centros universitários e escolas superiores. Esta diversificação possibilitou 

a quebra dos princípios de indissociabilidade, já que, exceto as universidades, nem 

todas se dedicam à pesquisa ou possuem cursos de extensão. 

A nova LDB de 1996, Lei 9.394/96, trouxe modificações importantes nos 

sistema educacional brasileiro: diretrizes curriculares para os cursos de graduação, 

novas formas de processo seletivo, diferenciação institucional etc. O principal 

resultado deste processo foi o crescimento muito grande das instituições de ensino 

privado, que abarcavam 41,4% das matrículas em 1960 e 73,2% em 2010 (TABELA 

1). 

Em 16 de dezembro de 2011, a Resolução SE n.º 81 nomeou e determinou 

diretrizes curriculares para as escolas estaduais: para o atual Ensino Fundamental-

ciclo 1 (do 1.º ao 5.º ano), para o Ensino Fundamental-ciclo 2 (do 6.º ao 9.º ano) e 

para o Ensino Médio (do 1.º ao 3.º ano) que têm como objetivos, se regular, 

consolidar os conhecimentos necessários para o ingresso no ensino superior e, se 

profissionalizante, para o ingresso no mundo do trabalho.  
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TABELA 1 - Evolução das matrículas em cursos de graduação presenciais, 
segundo a natureza institucional – Brasil (1960-2010)  

ANO 
INSTITUIÇÃO 

PÚBLICA 
% 

INSTITUIÇÃO 

PRIVADA 
% 

NÚMERO 
TOTAL DE 

MATRÍCULAS 

1960 59.624 58,6 47.067 41,4 101.691 

1970 210.613 49,5 214.865 50,5 425.478 

1980 492.232 37,7 885.054 64,3 1.377.286 

1990 578.625 37,6 961.455 62,4 1.540.080 

2000 887.026 32,9 1.807.219 67,1 2.694.245 

2010 1.461.696 26,8 3.987.424 73,2 5.449.120 

Fonte: Inep/MEC.  

 

 

1.2 AS PRIMEIRAS FACULDADES DE LETRAS NO BRASIL 

 

Antes do surgimento dos cursos universitários de Letras no Brasil, estudiosos 

autodidatas de língua e literatura lecionavam no ensino secundário. 

Aconteceram a industrialização da sociedade, o êxodo rural e a maior 

concentração nos grandes centros, principalmente em São Paulo e no Rio de 

Janeiro. Tais fatos geraram uma maior necessidade de acesso à educação, inclusive 

de nível superior. Surgiram, então, faculdades de Medicina, Direito, Engenharia e 

Agronomia, porém não havia nada nas áreas de Humanas, Ciências ou Letras. 

 

Como só teve o Brasil, no nível superior, escolas profissionais de saber 
aplicado, o seu ensino secundário acadêmico de humanidades e ciências 
teria de ser inevitavelmente precário e deficiente, como sempre foi durante 
essa longa experiência de ausência da universidade ou das respectivas 
escolas superiores para licenciar os docentes (TEIXEIRA, 1989, p. 73-74). 

 

O decreto 19.851/1931, que estabelecia o Estatuto das Universidades 

Brasileiras, elevou a formação dos professores secundários para o nível superior. O 

curso deveria ser ministrado por uma Faculdade de Educação, Ciências e Letras, 

que teria as funções de formação geral e para a pesquisa e formação científica do 
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professor da escola secundária, entretanto, os ideais desta reforma só se 

concretizariam em 1934, com a criação da Universidade de São Paulo (USP). 

Superando a resistência da elite paulista, após negociações, em janeiro de 

1934, o Decreto 6.284 instituiu a Universidade de São Paulo com a missão clara de 

formar intelectuais e dirigentes para a nação o que, de acordo com Schwartzman 

(2006), não resultou de iniciativas educacionais de renovação, mas como um projeto 

político e ideológico.  

Professores estrangeiros, especialmente vindos da França, Itália e Alemanha, 

foram convidados para lecionar, tanto na USP em 1934, como na Universidade do 

Distrito Federal em 1935. 

 

A fundação da Universidade de São Paulo em 1934, especialmente de sua 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que incluiu professores es-
trangeiros de alta qualificação em seu corpo docente, desde o início de seu 
funcionamento propiciou condições para que se formasse um novo modelo 
de docente-pesquisador, que veio a representar destacado papel no 
processo de institucionalização do campo científico e tecnológico brasileiro  
(CUNHA, L. A., 2000, p.173). 

 

Para todos os cursos, a duração era de três anos letivos para o Bacharelado, 

cujo título tinha valor acadêmico, e mais um ano de Didática para a Licenciatura, 

cujo título era de profissional de Magistério; os currículos eram os mesmos em todo 

o país. Havia três modalidades para os estudantes de línguas: Letras Clássicas 

(incluindo o português), Letras Neolatinas e Letras Anglo-Germânicas. 

A demanda pelo ensino secundário e, posteriormente, pelo ensino superior foi 

totalmente explorada pela nova classe média urbana em formação. Havia procura 

por novos cursos, principalmente os da Faculdade de Filosofia. Já havia 40 

estabelecimentos no país com um número de 10.816 alunos em 1954, apenas 

superados pelos cursos de Direito com 17.854 alunos (ALMEIDA JÚNIOR, 1956, 

p.63-75). 

O ensino privado se consolidou no Brasil. Entre 1955 e 1960, os cursos 

responsáveis pela fundação das Faculdades de Filosofia Ciências e Letras eram os 

voltados à formação de professores secundários: 
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A decisão de expandir-se mediante a criação de cursos voltados para a 
formação de professores não é aleatória e responde à confluência de três 
fatores. Primeiro, a vigência de uma legislação, a de 1931, cuja concepção 
de universidade se baseava na existência de um núcleo de Filosofia, 
Ciências e Letras [...]. Segundo, a existência de clientela motivada pelas 
novas oportunidades de acesso ao ensino superior e de carreira no 
magistério [...]. Por fim, a estratégia das próprias instituições para se 
expandirem sem dispor de muitos recursos financeiros (SAMPAIO, 2000, p. 
51-52). 

 

Devido à multiplicação de escolas de ensino superior, as instituições privadas 

viram nas faculdades de Filosofia uma estratégia para sua expansão, já que os 

custos de implantação eram mais baixos, menores que para os de Medicina entre 

outros, e enfrentavam menor resistência. Em 1957, dos 28 cursos ministrados nas 

faculdades de Filosofia com um total de 1.991 alunos matriculados, 21 cursos eram 

de entidades particulares e somavam 1.401 alunos.  

A Universidade de São Paulo foi criada em 25 de janeiro de 1934 em um 

período marcado por grandes mudanças sociais, culturais e políticas. Iniciou suas 

atividades com algumas escolas existentes e com a Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras, com a missão de integrar o conhecimento literário, humanístico e científico 

da nova universidade. 

De 1949 a 1968, a sede da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP 

teve como endereço a Rua Maria Antônia, na região de Higienópolis, próxima ao 

centro da cidade de São Paulo, tendo como vizinhas outras faculdades, como a de 

Arquitetura da USP, partes da PUC-SP e a Universidade Presbiteriana Mackenzie, e 

onde, atualmente, funciona o Centro Universitário Maria Antônia. A presença de 

grande número de universitários caracterizou o local como de atividades e 

manifestações estudantis, culminando com os dois dias de sérios conflitos entre 

estudantes da USP e Mackenzie e intensa repressão policial em 1968, o que levou 

sua transferência para o campus da Cidade Universitária, na zona Oeste, em 

imóveis improvisados.  

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP e a Faculdade Nacional 

de Filosofia da Universidade do Brasil foram de suma importância na formação de 

professores. 
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A Universidade de São Paulo, que se destinava a criar uma nova elite, que 
assumisse a liderança do país, superando o atraso nacional [...] Seu núcleo 
seria a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em que seriam 
ministradas todas as disciplinas básicas. [...] A união da docência à 
pesquisa era a base da concepção da nova universidade. Os trabalhos 
práticos ficariam para as escolas profissionais (FIORIN, 2006, p.15). 

 

Quando a fundação da Universidade de São Paulo foi aprovada pelo decreto 

6.283/34, criou-se também a Faculdade de Filosofia dividida em três setores: 

Filosofia, Ciências e Letras, esta última dividida em dois sub-setores de estudos de 

língua e literatura: o de Letras Clássicas (Grego e Latim) e o de Português e Línguas 

Estrangeiras (Francês e Italiano).  

 

A introdução da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras tinha em vista o 
estudo especializado, em nível superior, desses campos de cultura 
desinteressada e não propriamente profissional. Viria substituir o 
autodidatismo antes reinante nesses estudos. As primeiras escolas do tipo, 
no Rio (Universidade do Distrito Federal) e em São Paulo (Universidade de 
São Paulo, criada em 1934), trouxeram da Europa missões de professores 
estrangeiros para implantá-las. Representavam real acréscimo ao ensino 
superior então existente no país e tinham (sobretudo em São Paulo) o 
propósito de se fazerem as escolas centrais da universidade, ministrando os 
cursos básicos propedêuticos aos cursos das escolas propriamente 
profissionais de medicina, direito e engenharia e, depois, à especialização 
literária, científica e filosófica (TEIXEIRA, 1989, p. 107). 

 

Tanto para a Universidade de São Paulo como para a Universidade do Distrito 

Federal, a partir de 1934 e 1935 respectivamente, foram convidados especialistas 

europeus para lecionar. Devido aos ideais nazi-fascistas, da Alemanha e da tália, 

somente os professores de Ciências Físicas e Biológicas e da França, os das 

Ciências Humanas:  

 

Quando se pensou em fundar a Universidade de São Paulo, o que se queria 
era formar uma nova elite para o país, educada nos moldes dos países mais 
adiantados do mundo. Previu-se então que todos os professores fossem 
recrutados na Europa. Com a montante nazi-fascista na Alemanha e na 
Itália, decidiu-se que desses países seriam recrutados apenas professores 
de Ciências Físicas e Biológicas, enquanto os professores das Ciências 
Humanas viriam da França, considerada como alternativa liberal ao 
fascismo. Dentro dessa perspectiva, cria-se o primeiro curso superior de 
Letras do Brasil (FIORIN, 2006, p.15). 
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Em 1940, ampliou-se o sub-setor de Línguas Estrangeiras com a introdução 

das cadeiras de Espanhol, Inglês e Alemão. 

Em 1939, a Faculdade Nacional de Filosofia do Rio de Janeiro foi criada pelo 

Decreto Federal 1.190/39 e instituiu que todas as demais Faculdades de Filosofia 

deveriam adequar-se ao padrão desta com os seguintes sub-setores para a 

Faculdade de Letras, o que se manteve até 1962: Letras Clássicas, Neo-Latinas e 

Anglo-Germânicas. Entre 1962 e 1968, criou-se e ampliou-se o sub-setor de Línguas 

Orientais na USP. 

Em 26 de fevereiro de 1938, a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras do 

Paraná foi instalada na capital Curitiba e, em 1946, integrada à Universidade do 

Paraná, que veio a se tornar Universidade Federal do Paraná (UFPR) em 1950.  

Com a fundação da Pontifícia Universidade Católica em São Paulo (PUC-SP) 

em 1946, vincularam-se a ela a anterior Faculdade de Filosofia de São Bento, que 

havia sido reconhecida como Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em 1940, e a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Sedes Sapientia, reconhecida pelo 

governo federal em 1937. Tradicional instituição de educação, a PUC-SP muito 

contribuiu para o desenvolvimento do ensino e da formação de educadores 

brasileiros. Sua Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras era considerada 

promotora do desenvolvimento das pesquisas para a formação profissional e 

construção da independência científica e cultural do país. 

Iniciada no Colégio Nossa Senhora do Rosário no Rio Grande do Sul, a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi assim nomeada em 1940 e reunida às 

outras faculdades em 1948, para formar a Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul (PUC-RS). 

Em 1944, iniciava-se a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em Minas 

Gerais, que depois se tornou Universidade e, atualmente, Pontifícia Universidade 

Católica (PUC-MG). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) número 4024 de 

1961 passou a desobrigar a existência de uma Faculdade de Filosofia para a 

constituição de uma universidade. 
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A rede nacional de ensino superior conta já com mais de 70 faculdades de 
filosofia, que vêm exercendo, salvo raras exceções, exclusivamente a 
função de formar professores de grau médio. Nessas circunstâncias, a 
exigência de que toda universidade mantenha uma dessas faculdades 
torna-se desnecessária (BRASIL, 1961 citado por CARNEIRO, 1968, citado 
por CACETE, 2014, p.7). 

 

No início dos anos 1960, a Universidade de Brasília criou a Faculdade de 

Educação, então responsável pela formação pedagógica de professores. Com os 

Decretos-Lei nº 53/66 e 252/67 e posterior Lei da Reforma Universitária 5.540/68, 

outras universidades federais adotaram a mesma solução. 

Em 1962, o setor de Pedagogia da USP, foi transformado em Departamento 

de Educação e, em 1969, em Faculdade de Educação. Preconizava a necessidade 

de dar ao profissional de educação uma formação de caráter científico e acadêmico, 

além de preparo para quadros especializados em administração e planejamento e 

formar educadores de escola secundária em crescente processo de ampliação. 

 

[...] cumpre-nos reconhecer que a necessidade nacional de preparo do 
magistério é de grande escala e de imensa urgência, ante o crescimento 
vertiginoso e avassalante do sistema escolar em todos os seus níveis. [...] 
Estas [Escolas de Educação] seriam os estados-maiores centrais, com a 
responsabilidade de formular o pensamento condutor de todo o esforço, 
elaborar as técnicas e programas de ação, levantar e caracterizar a situação 
educacional existente e formar e treinar o corpo de mestres e especialistas 
destinado a conduzir a prática educativa (TEIXEIRA, 1989, p. 240-241). 

 

Entretanto, os problemas na formação de docentes não foram sanados com a 

criação das Faculdades de Educação, visto que estas enfrentavam a mesma 

precariedade e o desprestígio anteriores, mas agravaram-se com a desarticulação 

das Faculdades de Filosofia, cujas razões principais pautavam-se em que estas se 

caracterizavam por pregar discussões e reflexões acerca de nossa realidade e 

liderança nos movimentos estudantis. 

 

[...] a solução de desmembramento por Institutos e Faculdades significou, 
não só a liquidação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, como, por 
via de conseqüência, o aniquilamento da idéia que presidia à fundação da 
Universidade de São Paulo. Uma radicalização política a partir do receio da 
subversão levara, pois, à extinção daquela Faculdade: desmembrado em 
diversas unidades isoladas, umas das outras, o núcleo de contestação 
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perdia sua coesão, sendo mais fácil mantê-lo sob controle (FÉTIZON, 1984, 
citado por CACETE, 2014, p. 12). 

 

Nos anos 1960 e 1970, surgiu a tendência de distinguir cursos de formação 

de professores para o antigo ginasial ou 1.º ciclo e para o colegial ou 2.º ciclo. Foi 

instituído um conjunto de três Licenciaturas diferentes para formar o professor para o 

1.º ciclo com duração de três anos e não mais quatro: na área de Letras (Português 

e uma língua viva estrangeira), de Estudos Sociais e de Ciências. Devido à falta de 

professores para a escola secundária, a Indicação s/nº do CFE, de 9/10/1964 

permitia que aqueles, formados em três anos, pudessem lecionar no 2.º ciclo 

enquanto não houvesse um número suficiente de formados em quatro anos: 

 

As faculdades de filosofia não se encontram em condições de fazer face à 
carência de professores, não obstante sua extraordinária expansão [...]. O 
desafio que enfrentamos é, justamente, o de treinar o maior número de 
professores com o mínimo de habilitação necessária no menor tempo 
possível (BRASIL, Indicação s/nº CFE 9/10/1964 citado por CACETE, 2014, 
p.12). 

  

Vimos que escolas profissionais isoladas e criadas para atender às 

necessidades da elite representaram o ensino superior no Brasil até início do século 

XX. Estas foram sendo agrupadas e reorganizadas como universidades em meados 

da década de 1930, no entanto, com a expansão ocorrida até a década de 1960, 

muitas outras surgiram e permaneceram isoladas, até que se aprovaram a LDB de 

1961 e a Reforma Universitária de 1968, esta tão almejada anos antes por docentes, 

discentes e pesquisadores, como comenta Anísio Teixeira: 

 

Em 1961, com a Lei de Diretrizes e Bases e a fundação da Universidade de 
Brasília, procuramos traçar uma política de ensino superior e, ao mesmo 
tempo, implantar um modelo de universidade sob forma integrada, 
destinado a atender às condições da mudança social em curso.  A nova 
legislação do ensino superior, a partir de 1964, representa um esforço para 
concretizar os objetivos de 1960 e encaminhar definitivamente a reforma 
universitária (TEIXEIRA, 1989, p158). 

 

As mudanças continuaram ocorrendo ao longo dos anos: em 1971, a LDB 

5.692 instituiu as licenciaturas curtas e a integração do sistema educacional desde o 
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primeiro grau ao universitário. Estabeleceu que o professor formado em escola de 

segundo grau poderia lecionar nas quatro primeiras séries do primeiro grau, em 

curso superior de curta duração poderia atuar nas quatro últimas séries do primeiro 

grau e em curso superior de longa duração, nas três ou quatro séries do segundo 

grau universal ou profissional.  

Em 1996, a nova LDB (9.394/96) extinguiu a obrigatoriedade do currículo 

mínino imposto aos cursos de Letras pelo Parecer 283 de 1962 e instituiu as 

Diretrizes Curriculares e, em 2001, a flexibilização dos currículos em respeito à 

diversidade dos conhecimentos anteriores e interesses futuros dos alunos.   
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2 A PROPOSTA FORMATIVA DO CURSO DE LETRAS NA ATUAL LEGISLAÇÃO   

   EDUCACIONAL: DA LDB ÀS DIRETRIZES CURRICULARES 

 

As Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) definem e regulamentam o 

sistema educacional brasileiro com base nos princípios presentes na Constituição do 

Brasil. Citada na Constituição desde 1934, só foi homologada em 1961 após 13 

anos de debates. A primeira LDB (Lei 4.024/61) foi sancionada em 20 de dezembro 

de 1961 pelo presidente João Goulart; a segunda em 11 de agosto de 1971 (Lei 

5.692/71) pelo presidente Emílio Garrastazu Médici durante o regime militar e a atual 

em 20 de dezembro de 1996 (Lei 9.394/96) pelo então presidente Fernando 

Henrique Cardoso, cujo relator foi o senador Darcy Ribeiro, um dos motivos pelos 

quais esta ficou conhecida como Lei Darcy Ribeiro de Educação Nacional. Depois 

disso, houve três emendas, a primeira em 2001, quando foi sancionada a primeira lei 

do Plano Nacional de Educação (PNE), outra em 2009 e também em 2010, além das 

atualizações. 

Em 1932, um grupo de educadores conceituados como Fernando de Azevedo, 

Anísio Teixeira, Cecília Meireles entre outros, assinou o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova com a proposta de um plano geral para a educação, defendendo a 

escola única, pública, laica, obrigatória e gratuita. De 1934 a 1945, promoveu-se a 

reforma para o ensino secundário e universitário. 

Em 1953, o Ministério da Educação e Cultura ganhou a sigla MEC e deixou de 

estar ligado ao Ministério da Educação e Saúde Pública. Até 1960, o sistema 

educacional brasileiro era centralizado, mas, com a aprovação da primeira LDB em 

1961, “os órgãos estaduais e municipais ganharam autonomia, com diminuição da 

centralização do MEC” (Portal do MEC, 2019). A reforma universitária de 1968 

instituiu um modelo de organização único para as universidades, tanto as públicas, 

quanto as privadas, assegurando “autonomia didático-científica, disciplinar, 

administrativa e financeira às universidades” (BRASIL, MEC, 2019) e representou 

um grande avanço para a educação superior.  

A LDB de 1971 (5.692/71) previa para o ensino de primeiro e segundo graus, o 

primeiro obrigatório dos sete aos 14 anos, uma parte em currículo comum e outra 

baseada nas diversidades regionais.  
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Em 1985, o MEC ganha a denominação de Ministério da Cultura, em 1992, 

Ministério da Educação e do Desporto e, em 1995, Ministério da Educação. 

Em 1996, a nova LDB (Lei 9.394/96) promoveu alterações nas anteriores e 

incluiu capítulos sobre a educação infantil em creches e pré-escolas e formação de 

profissionais de educação básica.  

Hamilton Werneck, pedagogo, especialista em educação e ex-integrante do 

Conselho Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro (1987-1988), 

considera que a LDB de 1961 trouxe um grande avanço para o ensino no país. 

Afirma também que, depois de 1968, várias mudanças ocorreram na 

regulamentação do ensino superior com grande influência, inclusive, nos cursos de 

Letras: "Ela acabou, por exemplo, com a divisão do curso de letras em neolatinas e 

anglo-saxônicas, priorizando, sobretudo, o ensino do inglês" 

(http://www.terra.com.br, 20/12/2011). Destaca que o aspecto que mais avançou em 

cada emenda foi o da “inclusão”: “Poderíamos dizer que a trajetória é de uma escola 

elitista, excludente e enciclopédica que foi se humanizando ao longo do tempo” 

(http://www.terra.com.br, 20/12/2011). 

 

 

2.1 A LDB E A PRESENÇA DA LÍNGUA ESTRANGEIRA NO ENSINO BÁSICO 

 

Em 1837, iniciou-se o ensino oficial de línguas estrangeiras no Brasil no 

Colégio Pedro II. Em 1915, a língua grega foi retirada e, após a Revolução de 1930, 

com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, as línguas francesa e 

inglesa passaram a ser ministradas da primeira à quarta série do curso Ginasial 

(atual Ensino Fundamental II), com carga semanal de nove e oito horas 

respectivamente (PAIVA, 2003, p.53-84). 

Com a reforma Capanema de 1942, o francês estava presente em quatro anos 

e o inglês em três anos do antigo curso Ginasial (atual Ensino Fundamental II) e 

ambas em dois anos do Colegial (atual Ensino Médio). 

Com a chegada do cinema falado na década de 1920 e o crescente 

intercâmbio cultural e relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos, após 

http://www.terra.com.br/
http://www.terra.com.br/
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1945, intensificou-se a preferência pelo aprendizado da língua inglesa em detrimento 

da língua francesa. Tal fato foi impulsionado pela LDB de 1961 que desobrigava o 

ensino de língua estrangeira no Colegial, cuja decisão de inclusão nos currículos 

escolares tornava-se optativa para os Conselhos Estaduais; as disciplinas 

obrigatórias eram Português, Matemática, Geografia, História e Ciências.   

A LDB de 1971 também seguiu o mesmo caminho da LDB de 1961 e introduziu 

o núcleo comum (Resolução nº 8 de 1º de dezembro de 1971) nos currículos do 1º e 

2º Graus (atuais Ensino Fundamental e Médio respectivamente), composto de 

Comunicação e Expressão (sendo Português mandatório), Estudos Sociais e 

Ciências. Consta no art. 7º da LDB de 1971: “Recomenda-se que em Comunicação 

e Expressão, a título de acréscimo, se inclua uma Língua Estrangeira Moderna, 

quando tenha o estabelecimento condições para ministrá-la com eficiência”.  

Esta pressupõe que o ensino de línguas estrangeiras (LE) não é eficaz no 

ensino básico, não esclarece os porquês e não propõe alternativas de melhorias:   

 

Não subestimamos a importância crescente que assumem os idiomas no 
mundo de hoje, que se apequena, mas também não ignoramos a 
circunstância de que, na maioria de nossas escolas, o seu ensino é feito 
sem um mínimo de eficácia. Para sublinhar aquela importância, indicamos 
expressamente a "língua estrangeira moderna" e, para levar em conta esta 
realidade, fizêmo-la (sic) a título de recomendação, não de obrigatoriedade, 
e sob as condições de autenticidade que se impõem (BRASIL, Parecer 
853/71, citado por PAIVA, 2003, on-line). 

 

A Resolução nº 58 de 1º de dezembro de 1971 (citada por PAIVA, 2003, on-

line) torna o ensino de LE obrigatório no 2º grau (atual Ensino Médio), resgatando 

em parte o status dessa disciplina, porém condicionando-a no 1º grau (atual Ensino 

Fundamental II). O art. 1º da resolução 58 diz: “O estudo de Língua Estrangeira 

Moderna passa a fazer parte do núcleo comum, com obrigatoriedade para o ensino 

de 2º grau, recomendando-se a sua inclusão nos currículos de 1º grau onde as 

condições o indiquem e permitam”. 

Segundo Paiva (2003), o ensino público de LE para as massas, com objetivo 

instrumental focado apenas em leitura, foi se distanciando cada vez mais do ensino 

particular para as elites, que nunca foi privada do aprendizado da mesma. Inclusive, 
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cita que, em 1985, o Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo 

deixou de nomeá-la “disciplina”, mas sim de “atividade”. 

Em novembro de 1996, no primeiro Encontro Nacional de Política de Ensino de 

Línguas (I ENPLE) promovido pela Associação de Linguística Aplicada do Brasil 

(ALAB), foi divulgado um plano emergencial na Carta de Florianópolis com a 

seguinte proposta: 

 

[...] todo brasileiro tem direito à plena cidadania, a qual, no mundo 
globalizado e poliglota de hoje, inclui a aprendizagem de línguas 
estrangeiras. [...] que seja elaborado um plano emergencial de ação para 
garantir ao aluno o acesso ao estudo de línguas estrangeiras, 
proporcionado através de um ensino eficiente. [...] a aprendizagem de 
línguas não visa apenas a objetivos instrumentais, mas faz parte da 
formação integral do aluno (BRASIL, ALAB, I ENPLE, 1996). 

 

Em dezembro de 1996, a nova LDB foi promulgada e tornou o ensino de LE 

obrigatório a partir da antiga quinta série do Ensino Fundamental. Consta em seu 

art. 26, § 5º: “Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a 

partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja 

escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da 

instituição”. Na redação da Lei nº 13.415 de 2017, o mesmo artigo ficou alterado 

desta forma: “No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será 

ofertada a língua inglesa”. 

E para o Ensino Médio, estabeleceu que “será incluída uma língua estrangeira 

moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma 

segunda, em caráter optativo, dentro das possibilidades da instituição” (BRASIL, 

LDB 1996, Art. 36, inciso III). Na redação da Lei nº 13.415 de 2017, este foi alterado 

para artigo 35-A, §4º, com o seguinte texto: “Os currículos do ensino médio incluirão, 

obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas 

estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a 

disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino”.  

O problema de privilegiar o ensino focado em leitura continua com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira (PCNs) para o Ensino 

Fundamental publicados pelo MEC em 1998, pressupondo que "somente uma 

pequena parcela da população tem a oportunidade de usar línguas estrangeiras 
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como instrumento de comunicação oral" e concluindo que “a leitura atende, por um 

lado, às necessidades da educação formal, e, por outro, é a habilidade que o aluno 

pode usar em seu próprio contexto social imediato” (BRASIL, PCN 1998, p.21). Além 

do exposto, reafirma o despreparo dos professores, mostra uma postura conformista 

e não propõe melhoria na qualidade do ensino: 

 

Deve-se considerar também o fato de que as condições na sala de aula da 
maioria das escolas brasileiras (carga horária reduzida, classes 
superlotadas, pouco domínio das habilidades orais por parte da maioria dos 
professores, material didático reduzido ao giz e livro didático etc.) podem 
inviabilizar o ensino das quatro habilidades comunicativas. Assim, o foco na 
leitura pode ser justificado em termos da função social das LEs no país e 
também em termos dos objetivos realizáveis tendo em vista condições 
existentes (BRASIL, PCN, 1998, p.21). 

 

Entretanto, para o Ensino Médio, os PCNs propõem como meta a 

comunicação oral e escrita da LE, entendida como “uma ferramenta imprescindível 

no mundo moderno, com vistas à formação profissional, acadêmica ou pessoal” 

(BRASIL, MEC, PCN, 2000, p.11) e ressaltam a formação total do aluno, pois a 

consideram “necessária como instrumento de compreensão do mundo, de inclusão 

social e de valorização pessoal” (BRASIL, MEC, PCN, 2000, p.11). 

Em 2017, a Lei nº 13.415/2017 alterou a LDB e estabeleceu mudanças para o 

Ensino Médio: ampliação do tempo do aluno na escola, maior flexibilidade nos 

currículos orientados pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e oferta de 

itinerários formativos diferentes, ou seja, conjunto de disciplinas, projetos, oficinas 

etc, para a escolha dos estudantes. Esta Lei de reforma do Ensino Médio, aprovada 

em 08/11/2018, torna obrigatórios os estudos e práticas de Educação Física, Arte, 

Sociologia e Filosofia (Art. 35-A, § 2°), língua portuguesa e matemática nos três 

anos do Ensino Médio (Art. 35-A, §3°), Língua Inglesa desde o 6º ano do Ensino 

Fundamental até o Ensino Médio; poderá ser ofertada uma segunda língua 

estrangeira, de preferência Língua  Espanhola. Para tais mudanças, haverá um 

período de adaptação, planejamento e implementação da BNCC, aprovada em 

04/12/18, que ocorrerá entre 2020 e 2022.  

Até 2009, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) não incluía as línguas 

estrangeiras na avaliação dos alunos concluintes, assim como o Exame Nacional de 
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Cursos (ENC), popularmente chamado de Provão, que foi oferecido de 1998 a 2003 

para os graduandos em Letras.  

 

O Exame nacional de cursos (ENC), mais conhecido como provão, também 
não inclui as línguas estrangeiras na avaliação dos alunos da área de 
Letras. Até mesmo a avaliação das condições de oferta dos Cursos de 
Letras, realizada em 1999/2000, levou em conta somente a habilitação em 
Português. As licenciaturas em línguas estrangeiras só foram avaliadas 
quando inseridas na modalidade de licenciatura dupla. Essa foi mais uma 
sinalização para a pouca importância que se tem dado ao ensino de LE e à 
formação do professor de LE. [...] Alguns colégios e até mesmo faculdades 
têm delegado a escolas de idiomas a competência para ensinar, aos seus 
alunos, a língua estrangeira, um dos componentes curriculares de seu 
projeto pedagógico. Essa terceirização faz com que o ensino de LE fique 
descolado do projeto educacional, impedindo-se um trabalho integrado com 
os demais conteúdos (PAIVA, 2003, on-line). 

 

Em função do histórico das alterações ocorridas nas leis que regem a 

educação no país, perda de espaço nas grades curriculares, foco na forma, 

terceirização do ensino de idiomas, Paiva (2003, on-line) acredita que não houve 

uma devida valorização no ensino de línguas e conclui que “Vista ora como 

acréscimo, ora como opção, ora como desnecessária, a língua estrangeira também 

é maltratada nos cursos de Letras e, especialmente, na parte específica de 

formação de professor.” 

 

 

2.2 A LDB E A LICENCIATURA EM LETRAS 

 

Inicialmente, as universidades em nosso país eram reguladas pela Lei de 

Diretrizes e Bases, de 20 de dezembro de 1961.  Em 18 de novembro de 1966, o 

Decreto-Lei nº 53 fixou princípios e normas de organização para as universidades 

federais: 

 

Trata-se de decreto-lei que reformula radicalmente princípios apenas 
esboçados na Lei de Diretrizes e Bases e Ihes dá caráter compulsório, 
estendendo praticamente a todas as universidades federais os princípios 
vigorantes na experiência renovadora da Universidade de Brasília (Lei n° 
3.998, de 15 de dezembro de 1961) (TEIXEIRA, 1989, p.142). 
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Entre 1962 e 1966 as universidades diversificaram seus cursos, ampliaram o 

quadro de professores e alunos, desenvolveram os estatutos e as pesquisas, 

entretanto o isolamento entre as escolas e os cursos se manteve como declara o 

educador Anísio Teixeira: 

 

Temos, pois, que a universidade, constituída dominantemente pela reunião 
das antigas escolas ou estabelecimentos de ensino isolados, recebia pela 
lei a sua autonomia para poder desenvolver e reformar-se pela criação dos 
institutos de pesquisa e de aplicação e treinamento profissional. A estrutura 
básica, entretanto, [...] não chegou a ser alterada, determinando isto a 
sobrevivência prática da estrutura anterior da escola isolada e do professor 
catedrático também isolado e independente, e do curso isolado e exclusivo 
para cada carreira. [...] Fez-se geral o sentimento de que as cautelosas 
permissões da Lei de Diretrizes e Bases não chegaram a produzir a 
esperada transformação da universidade no conjunto orgânico de atividades 
integradas e cooperativas, necessário à economia e eficiência da instituição 
(TEIXEIRA, 1989, p.140-142). 

 

Em 19 de outubro de 1962, o Conselho Federal de Educação aprovou o 

Parecer nº 283 sobre o currículo mínimo para os cursos de Letras com habilitação só 

em Língua Portuguesa ou em Língua Portuguesa mais uma Língua Estrangeira 

Clássica ou Moderna (FREITAS; MACHADO, 2013). Segundo seu propositor, o 

educador Valnir Chagas (citado por PAIVA, 2003, p.11), “A presente estrutura de 

nossos cursos superiores de Letras dá a impressão de algo que se planejou para 

não ser executado”, visto que, até então, previa-se, por exemplo, no caso mais 

extremo, que os estudantes de Línguas Neolatinas deveriam aprender as cinco 

línguas e suas literaturas durante a graduação (PAIVA, 1996, on-line). 

Anteriormente, o Decreto Federal nº 1.190 de 04/04/1939 estabelecia no Cap.VII, 

Art.48, sobre diplomas e certificados, as três possibilidades de graduação em Letras, 

cujo foco era leitura e interpretação de textos: Bacharel em Letras Clássicas (Língua 

e Literatura Latina, Grega, Portuguesa e Brasileira, no Cap. II, Secção VIII - Art.16), 

Bacharel em Letras Neolatinas (Língua Latina e Língua e Literatura Francesa, 

Italiana, Espanhola, Portuguesa e Brasileira, no Cap.II, Secção IX – Art.17) e 

Bacharel em Letras Anglo-germânicas (Língua Latina e Portuguesa e Língua e 

Literatura Inglesa e Alemã, no Cap. II, Secção X – Art.18). 
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Segundo o Art. 1º do Parecer nº 283 de 1962 (TEIXEIRA, 1962, FREITAS; 

MACHADO, 2013), o currículo mínimo para a Licenciatura em Letras, além das 

pedagógicas da Resolução Especial, compreendia oito matérias: cinco obrigatórias 

(Língua e Literatura Portuguesa, Literatura Brasileira, Língua Latina e Linguística) e 

três optativas (Cultura Brasileira, Teoria da Literatura, uma língua moderna e 

obrigatoriamente sua literatura, Literatura Latina, Filologia Românica e Língua Grega 

e obrigatoriamente sua literatura).  

Em meados da década de 1960, a USP, que contava com 18 cursos de Letras, 

encaminhou a proposta para uma nova possibilidade de habilitação somente em 

Língua Estrangeira e sua literatura. Em 15 de abril de 1966, Chagas emitiu o parecer 

favorável para todo o território brasileiro, sem alteração do currículo mínimo. Como 

já era previsto, a formação em Língua Portuguesa foi a que mais se destacou e teve 

mais adeptos. 

Em 17 de maio de 1966, a portaria nº 155 do MEC (PAIVA, 1996) determinou 

então que, para a licenciatura completa em Letras, estas eram as modalidades 

possíveis:  

- Português e Literaturas de Língua Portuguesa;  

- Português e uma Língua Estrangeira clássica ou moderna e suas literaturas;  

- Língua Estrangeira clássica ou moderna com a respectiva literatura.  

Quanto à formação do professor, a Resolução nº 9 de 10 de outubro de 1969 

do Conselho Federal de Educação (CFE), em seus artigos 1º ao 4º (PAIVA, 1996), 

determinava quais eram as disciplinas voltadas à didática, suas cargas horárias e a 

obrigatoriedade do estágio supervisionado que passavam a vigorar a partir de 1970:  

 

Art. 1º - Os currículos mínimos dos cursos que habilitem ao exercício do 
magistério, em escolas de 2º grau, abrangerão as matérias de conteúdo 
fixadas em cada caso e as seguintes matérias pedagógicas: 

a. Psicologia da Educação (focalizando pelo menos os aspectos da 
Adolescência e Aprendizagem); 

b. Didática; 

c. Estrutura e Funcionamento de Ensino de 2º Grau. 

Art. 2º - Será obrigatória a Prática de Ensino das matérias que sejam objeto 
de habilitação profissional, sob forma de estágio supervisionado e 
desenvolver-se em situação real, de preferência em escola da comunidade. 
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Art. 3º - A formação pedagógica prescrita nos artigos anteriores será 
ministrada em, pelo menos, um oitavo (1/8) das horas de trabalho fixadas, 
como duração mínima, para cada curso de licenciatura. 

Art. 4º - As disposições dessa resolução terão vigência a partir do ano letivo 
de 1970, revogadas as disposições em contrário (BRASIL, MEC, CFE, 
1969). 

 

Paiva (2003), comentando os artigos acima, aponta que o distanciamento 

estabelecido entre as disciplinas de conteúdo e as pedagógicas tornou precária a 

formação dos professores de língua estrangeira nos cursos de Letras: 

 

nenhuma referência explícita é feita à didática especial de LE, e, até hoje, 
há um número significativo de Faculdades de Letras no país, cuja formação 
do professor de LE fica a cargo de um pedagogo sem formação em LE e 
sem familiaridade com conceitos da lingüística e da lingüística aplicada, 
fundamentais para se refletir sobre o ensino de línguas. Outras disciplinas, 
como a psicologia ou mesmo a sociologia da educação, acabam 
desconhecendo as especificidades do aprendiz de LE e do contexto 
histórico-social em que essa língua se insere (PAIVA, 2003, on-line). 

 

Em 17 de janeiro de 1972, a Resolução 1/72 estabeleceu a duração mínima de 

2.200 horas a serem cursadas entre três e sete anos letivos para a Licenciatura 

Plena e de 1.200 horas para a Licenciatura de 1º Grau entre um ano e meio e quatro 

anos letivos, sem, no entanto, definir o percentual mínimo para a formação do aluno 

de LE.  

 

Assim, sob o pretexto da supremacia do idioma materno, não se permite um 
ensino de qualidade de LE, alimentando o círculo vicioso: os Cursos de 
Letras não formam bons professores, esses professores não têm a 
competência necessária para ensinar a língua, o ensino básico não oferece 
um ensino de LE de qualidade e seus egressos procuram o curso de Letras 
para se transformarem em professores no prazo de três anos (Paiva, 2003, 
on-line). 

 

Paiva (1996, on-line) já alertava que “um problema a ser resolvido é o pouco 

espaço que é reservado à língua estrangeira” e demonstrou as diferentes cargas 

horárias distribuídas em alguns cursos de Licenciatura em Língua Inglesa no país 

(TABELA 2). 
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TABELA 2 - A distribuição da carga didática de Língua e Literatura Inglesa em 
alguns cursos de Licenciatura em Língua Inglesa 

UNIVERSIDADE LÍNGUA INGLESA LITERATURAS TOTAL 

FUNREI (S. João Del 
Rei/MG)  

(5 anos - diploma duplo) 420 360 780 

UFBA  

(4 anos - diploma único) 

300 

+ 3 optativas 

240 

+ 3 optativas 1040 

UFMG  

(4 anos - diploma único) 

420 

4 optativas* 

360 

4 optativas * 

780 

240 * 

UFG (Goiás)  

(5 anos - diploma duplo) 

672 + 

128 de Introd. 
Tradução 416 1088 

UFRGN 

(diploma único) 420 240 660 

UFRGS 

(diploma único) 570 240 810 

UFRJ 

(diploma duplo) 480 390 870 

UFSC  

(4 anos - diploma duplo) 1440 314 1754 

UFU (Uberlândia/MG) 

(diploma único) 

(diploma duplo) 

 

660 

480 

60 de Ling. Aplicada 

240 

120 

900 

600 

USP (diploma único) 420 420 840 

 fonte: Paiva, 1996 

 

Em 5 de novembro de 1996, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) realizou uma teleconferência e muitos de seus 

participantes concordaram com a necessidade de revisão, modernização e 

estabelecimento de um currículo mínimo para os cursos de graduação em língua 

estrangeira. 

De acordo com a declaração de Vera Lucia Paiva (1996, on-line), “Minha 

expectativa é de que consigamos, em nossas discussões, elaborar uma proposta de 
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currículo mínimo para ser encaminhada ao MEC para apreciação da Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.” Era preciso detectar 

problemas e propor soluções: “Ao pensar em um novo currículo, temos que imaginar 

um aluno mais autônomo, mais responsável pela sua aprendizagem e, portanto, 

capaz de responder a desafios” (PAIVA, 1996, on-line). 

Acreditava-se, em 1996, que alguns fatores deveriam ser analisados como: 

- ampliação do número de matérias optativas para atender necessidades de 

aprofundamento nos estudos dos alunos; 

- dispensa de matrícula no idioma para os alunos proficientes e maior 

homogeneidade das turmas; 

- melhorar a qualidade e diminuir a grande evasão que ocorria nos cursos de 

Letras e, em função disto, diminuição das verbas para as instituições públicas e 

fechamento de cursos nas particulares;  

- checar existência e funcionamento dos ciclos básicos nas universidades; 

- repensar se a formação pedagógica, que abrange apenas 1/8 do currículo 

mínimo, atende às necessidades dos graduandos;  

- checar o sistema de avaliação na aprendizagem da língua estrangeira; 

- incentivar a Iniciação Científica na graduação; 

- introduzir as disciplinas Informática e Educação e Linguística Aplicada nas 

licenciaturas; 

- incentivos a projetos de interação entre a pós-graduação e a graduação e a 

criação de oportunidade de docência dos pós-graduandos para os graduandos; 

- modernização dos laboratórios de línguas, tanto em tecnologia quanto em 

interatividade. 

Com a Lei de Diretrizes e Bases de número 9394, de 20 de dezembro de 1996, 

extinguiu-se a obrigatoriedade dos currículos mínimos e, em seu lugar, surgiram 

Diretrizes Curriculares em 2001 (BRASIL, MEC, PARECER CNE/CES nº 492/2001). 

Até o início dos anos 2000, percebia-se no país o predomínio dos cursos de 

Letras em Inglês e Português e o crescimento de Letras em Espanhol e Português, 

sendo que muitos desses cursos eram ministrados em três anos (Bacharelado) e 
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recebiam alunos que vinham despreparados do ensino básico em termos de LE. 

Para piorar a situação, a formação específica do professor para o ensino de línguas 

era quase inexistente, pois a extensão de mais um ano para a formação pedagógica 

(Licenciatura) normalmente ocorria de forma descontextualizada e em 

departamentos de educação, as aulas de literatura estrangeira eram dadas em 

português e as salas muito cheias dificultavam a prática do idioma. Tudo isto gerava 

a formação de professores despreparados para o mercado de trabalho.  

Possíveis soluções para estes problemas segundo Paiva (2003), seria o fim 

das licenciaturas duplas ou uma clara regulamentação de projetos para a formação 

do professor de língua portuguesa e de língua estrangeira e a fixação de uma carga 

horária mínima de 1.400 horas para ensino de LE visando a real aquisição do 

idioma. 

Em 18 e 19 de fevereiro de 2002, o Conselho Nacional de Educação aprovou, 

respectivamente, a Resolução N º 1, que instituiu as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica nos cursos de 

licenciatura com graduação plena em nível superior e a Resolução Nº 2, que instituiu 

a duração e a carga horária desses cursos; também estipulou um prazo de dois 

anos para a adaptação às mesmas. Tal fato só ocorreu após vários debates entre os 

especialistas da Secretaria de Educação Superior (SESu), que “é a unidade do 

Ministério da Educação (MEC) responsável por planejar, orientar, coordenar e 

supervisionar o processo de formulação e implementação da Política Nacional de 

Educação Superior” além da “manutenção, a supervisão e o desenvolvimento das 

instituições públicas federais” e “privadas de educação superior”.  Ficou então 

determinada a carga horária total de 2.800 horas para a Licenciatura, assim 

distribuídas: 

- 400 horas de prática;  

- 400 horas de estágio curricular supervisionado;  

- 1.800 horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza científico-

cultural;  

- 200 horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais. 

Em 13 de março de 2002, foi aprovada a Resolução da Câmara de Ensino 

Superior Nº 18, que estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Letras, 
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com base nos Pareceres CNE/CES nº 492/2001 e nº 1363/2001, sem qualquer 

comentário sobre as licenciaturas duplas (em Língua Portuguesa mais uma língua 

estrangeira). Essas novas diretrizes para os cursos de graduação em Letras 

estabelecem, então, que suas estruturas sejam flexíveis e que:  

 

- facultem ao profissional a ser formado opções de conhecimento e de 
atuação no mercado de trabalho; 

- criem oportunidade para o desenvolvimento de habilidades necessárias 
para se atingir a competência desejada no desempenho profissional; 

- dêem prioridade à abordagem pedagógica centrada no desenvolvimento 
da autonomia do aluno; 

- promovam articulação constante entre ensino, pesquisa e extensão, além 
de articulação direta com a pós-graduação; 

- propiciem o exercício da autonomia universitária, ficando a cargo da 
Instituição de Ensino Superior definições como perfil profissional, carga 
horária, atividades curriculares básicas, complementares e de estágio 
(BRASIL, MEC, CNE/CES 18, 2002). 

 

O novo texto não só mantém as disciplinas convencionais, como introduz o 

conceito de atividade curricular, possibilitando ao graduando complementar seus 

créditos com participação em eventos, iniciação científica, extensão etc. As novas 

diretrizes explicitam o domínio da língua, a preparação profissional atualizada, os 

domínios dos conteúdos básicos, objetos dos processos de ensino e aprendizagem 

no ensino básico, e dos métodos e técnicas pedagógicas. Pode-se dar destaque à 

recomendação para a formação do professor de LE com a integração dos conteúdos 

básicos e os "caracterizadores de formação profissional em Letras" (BRASIL, 

CNE/CES nº 492/2001). Um dos conceitos para a avaliação dos cursos de Letras em 

LE pelo INEP passou a considerar o número de docentes dos mesmos que orientam 

os estágios de seus alunos: conceito “Muito Bom”, quando há 75% de seus docentes 

envolvidos, e “Bom”, para um mínimo de 45% (PAIVA, 2003, P.53-84). 

As Diretrizes Curriculares para os Cursos de Letras estabelecem que “no caso 

das licenciaturas, deverão ser incluídos os conteúdos definidos para a educação 

básica, as didáticas próprias de cada conteúdo e as pesquisas que as 

embasam” (BRASIL, MEC, CNE/CES nº 492/2001). 

Quanto à pesquisa, como um dos itens que norteiam o preparo do profissional 

de cada área, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 
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da Educação Básica, CNE/CP nº 1/2002, de 18 de fevereiro de 2002, estabelecem 

um diálogo com as Diretrizes para o Curso de Letras, a CNE/CES nº 492/2001, de 

03 de abril de 2001. No Art. 3º, o Inciso III destaca sua importância ao mencionar “a 

pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que ensinar 

requer, tanto dispor de conhecimentos como mobilizá-los para a ação, como 

compreender o processo de construção do conhecimento,” e no Art. 6º, o inciso V 

considera, na construção do projeto pedagógico, as competências referentes ao 

“conhecimento de processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da 

prática pedagógica” (BRASIL, MEC, CNE/CP nº 1/2002). 

O Inciso V do Art.7º estabelece que “a organização institucional preverá a 

formação dos formadores”, também “incluindo na sua jornada de trabalho tempo e 

espaço para as atividades coletivas dos docentes do curso, estudos e investigações 

sobre as questões referentes ao aprendizado dos professores em formação.” 

Percebe-se que a investigação científica e o princípio metodológico geral, 

traduzido “pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução de situações-problema 

como uma das estratégias didáticas privilegiadas”, ocupam papéis determinantes na 

formação de professores (BRASIL, MEC, CNE/CP nº 1/2002). 

O Inciso IV do Art. 7º lança o grande desafio que “as instituições de formação 

trabalharão em interação sistemática com as escolas de educação básica, 

desenvolvendo projetos de formação compartilhados” e o estágio passa a ser crucial 

na formação do professor e um estímulo à construção de projetos inovadores de 

formação continuada (BRASIL, CNE/CP nº 1/2002). 

O § 2º do Art.14 prevê “a concepção de um sistema de oferta de formação 

continuada, que propicie oportunidade de retorno planejado e sistemático dos 

professores às agências formadoras” para haver uma parceria entre a instituição 

formadora e as escolas de educação básica que recebem seus estagiários e 

“oferecem reflexões e saberes fundamentados em suas práticas em diferentes 

contextos” e, assim, “as instituições formadoras dialogam com esses saberes 

avançando a reflexão teórica através de projetos conjuntos de pesquisa.” Tal 

parceria tem condições de unir a teoria e a prática em um processo dinâmico, cujos 

componentes possuem a mesma relevância, e “gerar, colaborativamente, reflexões 

sobre diferentes saberes” (BRASIL, MEC, CNE/CP nº 1/2002).   
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A título de resumo, segue panorama geral das alterações legais, pelas quais 

passou a área de Letras em função das LDBs, PCNs e Diretrizes Curriculares de 

1961 a 2012 (QUADRO 1): 

 

QUADRO 1 – Resumo das alterações na legislação para a formação em Letras 

ANO DETERMINAÇÕES 

1961 A língua estrangeira (LE) deixa de ser obrigatória no ensino básico. 

1962 O currículo mínimo compreendia até cinco LEs e suas literaturas com 
habilitação só em língua portuguesa ou língua portuguesa mais 
línguas estrangeiras.  

1966 Surge a possibilidade de Licenciatura somente em LE. 

1969 Determinação de curso de três anos para bacharelado e mais um ano 
de formação pedagógica para licenciatura. 

1971 LE recomendada, mas não obrigatória para o Ensino Fundamental e 
Médio. 

1972 Licenciatura Plena com carga mínima de 2.200 horas. 

1976 LE obrigatória para o Ensino Médio, mas não para o Fundamental. 

1996 LE passa a obrigatória a partir da quinta série do Fundamental. 

1998 PCNs estimulam apenas a leitura instrumental da LE no Ensino 
Fundamental e comunicação oral e escrita no Ensino Médio. 

2001 Proposição de Diretrizes Curriculares para os cursos de Letras. 

2002 Diretrizes aprovadas para a formação, em nível superior, de 
Professores de Educação Básica com Licenciatura Plena.  

2002 Carga horária mínima ampliada para 2.800 horas: 400 de prática, 400 
de estágio, 1.800 de conteúdo curricular e 200 de atividades extras. 

2009 Aprovada nova habilitação para licenciados com Licenciatura Plena. 

2011 Diretrizes estabelecidas para nova habilitação: 800 horas de 
conteúdo e 300 horas de estágio supervisionado. 

2012 Determinado que os cursos de formação de professores do Ensino 
Fundamental II e Médio deverão dedicar 30% da carga horária à 
formação didático-pedagógica e 400 horas para estágio 
supervisionado (200 horas para Ensino  Fundamental II e Médio, 100 
horas para gestão do ensino e 100 horas de atividades teórico-
práticas). 

Fonte: MARTINS, 2009 e MEC, 2018 

 

 Em 5/5/2009, o Parecer CNE/CP nº 5/2009 do MEC aprovou o projeto para 

uma nova habilitação para licenciados em Letras em graduação de duração Plena e, 



61 
 

a Resolução nº 1/2011, de 18 de março de 2011, estabeleceu diretrizes para a 

obtenção de uma nova habilitação pelos graduados em Letras que cursaram a 

Licenciatura de duração Plena e a carga horária para a nova graduação, a ser 

composta de 800 horas, e para o estágio supervisionado, de 300 horas no mínimo 

(BRASIL, MEC, 2018). 

 O Conselho Estadual de Educação de São Paulo, pela Indicação CEE nº 

78/2008, para a complementação das diretrizes curriculares das licenciaturas para o 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio, propôs uma organização curricular com base 

nos blocos de formação geral, didático e de apoio às atividades profissionais. A 

Deliberação do Conselho Estadual de Educação, CEE nº 111/2012, baseada na 

Deliberação CEE nº 78/2008, determinou que os cursos de formação de professores 

do Ensino Fundamental II e Ensino Médio deverão dedicar, no mínimo, 30% da 

carga horária total à formação didático-pedagógica, além das 400 horas para estágio 

supervisionado, sendo 200 horas dedicadas à docência Ensino  Fundamental II e 

Ensino Médio, 100 horas dedicadas à gestão do ensino e 100 horas de atividades 

teórico-práticas e de aprofundamento em áreas específicas (SILVA, M. L. R., 2016). 

 

 

2.3 CONSIDERAÇÕES 

 

A primeira LDB de 1961 (Lei nº 4.024/61), possuía 120 artigos, com apenas 20 

dedicados ao Ensino Superior, e não conseguiu proporcionar para este, as mesmas 

inovações trazidas para o ensino primário e secundário, tampouco a flexibilidade e a 

autonomia. A Reforma Universitária de 1968 (Lei nº 5.540/68) foi uma tentativa de 

atualizar objetivos e estruturas acadêmica e administrativa. A partir de 1996, com a 

Lei nº 9.394/96, os níveis escolares foram organizados em Educação Básica 

(Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio) e Educação Superior (Graduação 

e Pós-graduação) e, para este último, em 2001, foram aprovadas as Diretrizes 

Curriculares (PARECER N.º: CNE/CES nº 492/2001) em substituição aos Currículos 

Mínimos, que, para o caso das faculdades de Letras, vigoraram por 34 anos. 

Os princípios que norteiam a proposta de Diretrizes Curriculares (DCs) para os 

Cursos de Letras após 2001 são a flexibilidade na organização dos mesmos e a 
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consciência da diversidade de conhecimentos dos alunos, pois o ensino superior 

enfrenta muitos desafios, devido às inúmeras transformações que ocorreram em 

nossa sociedade, no mercado de trabalho e nas condições de exercício de sua 

profissão. 

É esperado que o profissional de Letras tenha o domínio da língua portuguesa 

e/ou estrangeira e suas variedades linguísticas, capacidade de reflexão crítica sobre 

as questões linguísticas e literárias, domínio de métodos e técnicas pedagógicas e 

dos conteúdos básicos relativos ao Ensino Fundamental e Médio, aptidão para atuar 

interdisciplinarmente etc e “estar compromissado com a ética, com a 

responsabilidade social e educacional, e com as conseqüências de sua atuação no 

mundo do trabalho” (BRASIL, MEC, Parecer CES nº 492/2001).  

Segundo as Diretrizes Curriculares de 2001 (DCs/2001), os cursos de Letras 

devem incluir disciplinas obrigatórias e optativas para Bacharelado e Licenciatura. A 

flexibilização do currículo, requer do professor o papel duplo de orientador no ensino 

de conteúdos programáticos e na qualidade da formação do aluno, competindo ao 

colegiado do curso de Letras da IES, a concepção e o acompanhamento da 

diversidade curricular a ser implantada. Os conteúdos caracterizadores básicos 

devem estar ligados à área dos Estudos Lingüísticos e Literários, os conteúdos 

caracterizadores de formação profissional, ao processo de aquisição de 

competências e habilidades necessárias ao exercício da profissão e, para as 

Licenciaturas, os conteúdos e didáticas próprias para a educação básica orientadas, 

também, pelas Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da Educação 

Básica em cursos de nível superior (BRASIL, MEC, Parecer CES nº 492/2001). 

As Diretrizes Curriculares de 2001 determinam que os cursos de Letras, 

classificados como parte das ciências humanas, devem ter estruturas flexíveis para 

que, além da articulação entre ensino, pesquisa e extensão, possam proporcionar ao 

graduado a ampliação de seus conhecimentos, habilidades e competências para a 

atuação, para o aluno o desenvolvimento da autonomia de aprendizagem e para a 

instituição a possibilidade de definições sobre os cursos (carga horária, estágio, 

atividades complementares). 

Para eliminar a rigidez nas estruturas dos mesmos, imprimir um novo ritmo e 

utilizar melhor os recursos existentes nas instituições, as DCs previam que, com a 

flexibilização curricular, concebida e acompanhada por um colegiado, o papel do 
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professor como orientador e a melhoria na qualidade na formação do aluno seriam 

intensificados. 

Entretanto, só a implementação de Diretrizes Curriculares não seria suficiente 

para garantir eficiência do aprendizado e, em face da ampliação da rede de ensino 

superior, número e tipos de cursos ofertados, a partir dos anos 1990, havia a 

necessidade de se implementar um sistema de fiscalização das IES e de avaliação 

desses cursos e do aproveitamento dos estudantes, que pudessem dar suporte às 

direções a serem  tomadas pelas políticas públicas para as diversas áreas de 

conhecimento, a fim de normatizar e  garantir a excelência do ensino. Foram, então, 

instituídos os sistemas de avaliação nacional das instituições de ensino superior, de 

seus cursos e alunos, os exames e o censo específicos: Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), Avaliação das Condições de Ensino 

(ACE), o Exame Nacional de Cursos (ENC), o Exame Nacional de Avaliação do 

Desempenho de Estudante (ENADE) e o Censo da Educação. 
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3 OS CURSOS DE LETRAS NOS RESULTADOS DO ENADE: UM RETRATO SEM   

   RETOQUES DE SEU DESEMPENHO 

 

A Lei 9131 de 1995 estabeleceu a aplicação do Exame Nacional de Cursos 

(ENC), mais conhecido como Provão, aos universitários graduandos e, na 

sequência, outras leis incluíram neste sistema o Censo da Educação Superior e a 

Avaliação das Condições de Ensino (ACE). Os resultados dos exames permitiam a 

classificação anual dos cursos (de “A”, para os mais bem conceituados, a “E”, para 

os menos). Em 2003, um novo sistema foi proposto e, em 2004, o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES) foi aprovado e incluía uma nova 

abordagem para os exames: o ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes).     

 O Decreto nº 6.425, de 4 de abril de 2008, dispôs sobre a realização anual  

do Censo da Educação Superior pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). O Censo da Educação Superior coleta dados 

sobre as Instituições de Educação Superior (IES), que devem responder às 

pesquisas, sobre seus cursos, docentes e discentes, cujos resultados subsidiam o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), no cálculo do 

Conceito Preliminar de Curso (CPC) e do Índice Geral de Cursos (IGC).  

A Portaria Normativa n° 40, de 12 de dezembro de 2007, republicada no 

Diário Oficial da União (DOU) em 29 de dezembro de 2010, consolidou o Cadastro 

e-MEC como o Cadastro Único de IES e de cursos. A integração de dados do Censo 

com INEP e e-MEC visa integrar a operabilidade dos programas, tanto os de acesso 

ao Ensino Superior,  Programa Universidade para Todos (Prouni), Fundo de 

Financiamento Estudantil (FIES), Sistema de Seleção Unificada (SISU) e 

Universidade Aberta do Brasil (UAB) para os cursos a distância, como o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) para os universitários entre 

outros.  

 

 

3.1 CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR - 2016  
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Das 2.407 instituições de ensino superior que participaram do Censo em 2016 

no Brasil, pode-se observar a predominância do setor privado com 87,7% de 

representatividade: foram 2.111 IES privadas contra 296 IES públicas, sendo 123 

estaduais, 107 federais e 66 municipais (BRASIL, Censo da Educação Superior, 

2006). 

Em 2010, o percentual atingiu 88,3%, e não foi diferente no período entre 

2010 e 2013. Percebe-se que a proporção permaneceu estável nesses quatro anos, 

ou seja, o número de instituições privadas manteve-se sete vezes maior que o de 

instituições públicas e o maior índice de crescimento ocorreu na categoria estadual, 

em cerca de 10,2%. Segundo o Censo da Educação Superior 2010, havia 1.391 IES 

em 2001 contra 2.378 em 2010, porém, apesar do crescimento de 70,9% nessa 

década, considera-se a tendência à estabilização no número de IES para a década 

em progresso, visto que, em 2016 havia 2.407 IES, cujo aumento representou 

apenas 1,2% se comparado com 2010.  

Entre 2010 e 2013, houve um aumento de 8,6% em relação ao número de 

cursos de graduação oferecidos pelas IES e de 2013 a 2016 esse acréscimo foi de 

7,2%. Em 2010, havia 29.507 cursos, 32.049 em 2013 e 34.366 em 2016 para 

Bacharelado, Licenciatura e Tecnológicos distribuídos nas modalidades presencial e 

a distância (EAD).  

O número de matrículas para os cursos de graduação aumentou entre 2006 e 

2016, passando de 4.883.852 para 8.048.701, entretanto a taxa de crescimento tem 

se reduzido a cada ano. Por exemplo, entre 2003 e 2007, houve uma elevação de 

33,4%, enquanto que de 2007 para 2010, o índice foi de 25,5%, reduzindo-se para 

14,5% no período de 2010 a 2013 e para 10,2% de 2013 a 2016.  

Em 2016, do total de matrículas, 75,3% concentrava-se na rede privada e 

24,7% na rede pública e assim se distribuíam: 11,8% para os cursos Tecnológicos, 

18,9% para Licenciatura e 69,0% para Bacharelado. Entre 2006 e 2016, houve um 

crescimento de 48,5% em matrículas para a Licenciatura, 74,9% para o Bacharelado 

e 190,3% para o Tecnológico. Acredita-se que esta última elevação da demanda 

ocorreu em função dos cursos Tecnológicos terem menor duração e foco mais 
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utilitarista, tão valorizado pelo mercado de trabalho. Em 2016, 41% das matrículas 

em cursos tecnológicos foram efetuadas na modalidade a distância. 

 

A presença massiva de cursos técnicos e profissionalizantes, e mesmo das 
licenciaturas, reforçam o valor da EAD para atender demandas práticas de 
educação com resultados rápidos e perceptíveis na empregabilidade  
(BRASIL, CENSO EAD, 2016). 

 

A preferência pelo período noturno foi notória nas IES privadas e pública 

municipal com mais de 70%, enquanto que o oposto ocorreu com a rede pública 

estadual e federal. Nota-se, também, que, em 2013, o público feminino correspondia 

a 55% das matrículas no presencial e 66% no ensino a distância, e sua preferência 

se dava para os cursos nas áreas de Humanidades e Saúde variando sua presença 

de 60% a 80%, enquanto que o público masculino esteve presente de 65% a 70% 

nas áreas de Exatas e Tecnologias e não foi muito diferente em 2016. 

O Censo 2016 também mostra que os ingressos, por processo seletivo ou 

outras formas, perfaziam o total de 2.985.644 alunos, com um crescimento de 51,9% 

em relação ao total em 2006. Em 2016, os ingressantes representavam 82,3% na 

rede privada e 17,7% na pública, sendo 71,8% para os cursos presenciais e 28,2% 

para os cursos a distância. Entre 2006 e 2016, o número de ingressos aumentou 

22,2% nos cursos presenciais e 297,3% nos a distância. Neste mesmo período, a 

rede privada cresceu 53,8% em ingressos e a pública 43,7%.  

Os concluintes foram representados por 1.169.449 alunos em 2016, com um 

crescimento de 67,7% em relação a 2006, que havia atingido a marca de 697.505 

alunos. Deste total, 78,9% estudaram na rede privada e 21,1% na pública, sendo 

80,3% nos cursos presenciais e 19,7% nos cursos a distância. Em 2016, houve 

61,2% de concluintes no Bacharelado, 20,4% na Licenciatura e 18,4% nos 

Tecnológicos. 

No tocante à formação dos docentes, para atender a esse contingente de 

discentes, cabe lembrar que formavam um quadro de 384.094 em 2016 (55,9% com 

vínculo com a rede privada e 44,1% com a pública) e atuavam da seguinte forma: 

- 16% no ensino presencial e 13% no EAD e possuíam grau de formação até 

a Especialização; 
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- 36% no presencial e 46% no EAD com grau até o Mestrado; 

- 48% no presencial e 41% no EAD com grau até o Doutorado. 

Apesar de os cursos na modalidade EAD terem um percentual menor de 

doutores em relação aos cursos presenciais, a maior parte de seus docentes tem 

mestrado (46%). 

Segundo o Censo da Educação Superior 2016, a tendência de melhoria nos 

vínculos de trabalho dos docentes vem ocorrendo desde 2006, com um crescimento 

em sua participação em tempo integral e parcial na rede pública e em tempo integral 

na rede privada, em detrimento da queda da participação de docentes horistas, tanto 

na pública, quanto na privada. 

Constatou-se a elevação no número de professores doutores nas redes 

pública e privada desde 2006, estagnação no número de mestres na pública e 

crescimento na privada e a diminuição no número de até especialistas em exercício 

nesses dez anos. O quadro de docentes de ensino superior era assim composto em 

2016: 

- na rede privada, 28,8% de especialistas, 48,7% de mestres e 22,5% de 

doutores; 

- na rede pública, 21,8% de especialistas, 39,2% de mestres e 39% de 

doutores.  

Entre todos os graus acadêmicos, os cursos de licenciatura têm o maior 

percentual de doutores (53,7%) e de docentes trabalhando em tempo integral 

(72,4%). Nos cursos tecnológicos a maior parte dos docentes tem mestrado (47,3%) 

e trabalham em tempo integral (41,8%). Nos cursos de bacharelado, os maiores 

índices são para os doutores (48,2%) e em também contratados em regime de 

tempo integral (56,8%). 

 

 

3.1.1 O CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NA MODALIDADE A DISTÂNCIA    

         (EAD) – 2015/2016 
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O registro mais remoto de curso de qualificação profissional por 

correspondência no Brasil data de 1904 para a especialidade de datilografia. Na 

década de 1920, cursos de português, francês e radiodifusão eram transmitidos pela 

grande novidade nos meios de comunicação: o rádio. Nas décadas seguintes foi a 

vez dos temas profissionalizantes (cerca de 30 cursos oferecidos pelo Instituto 

Universal Brasileiro, fundado em 1941), letramento para adultos e ensino 

fundamental, telecursos pela TV (desde 1978 com o Telecurso 2º grau e 1981 com o 

Telecurso 1º grau, da parceria entre a Fundação Padre Anchieta e a Fundação 

Roberto Marinho) e primeira experiência em EAD com o ensino superior pela 

Universidade de Brasília no final dos anos 1970. Em 1996 foi criada a Secretaria da 

Educação a Distância (SEED), extinta em 2011 (BRASIL, MEC, 2011), e o ensino a 

distância passou a contar com uma legislação abrangente, a validação dos diplomas 

emitidos e o interesse e a formalização das iniciativas pelas universidades.  

A regulamentação da educação a distância no Brasil ocorreu em 20 de 

dezembro de 1996 com a Lei de Diretrizes e Bases nº 9394. Em 10 de fevereiro de 

1998, o decreto nº 2494, regulamentou o credenciamento das instituições para oferta 

de cursos a distância, para educação básica de jovens e adultos, educação 

profissional de nível médio e educação superior (graduação e pós-graduação) 

BRASIL, MEC, 2019).  

No Brasil, a primeira versão dos Referenciais de Qualidade da EAD foi criada 

em 2003 e teve um novo documento publicado pelo MEC em 2007 até que foi 

promulgado o Decreto n. 9.057, de 25 de maio de 2017, considerado o marco 

regulatório da EAD.  

O Censo da Educação Superior 2015 mostra-nos que, apesar de a 

modalidade presencial ainda representar mais de 90% dos cursos oferecidos, entre 

2002 e 2007, houve um crescimento de mais 1.000% no número de instituições 

credenciadas para a modalidade a distância, 3.400% na oferta de cursos e 12.000% 

em número de matriculas (BRASIL, MEC, 2015). Esta mudança de cenário na 

Educação a Distância (EAD) deve-se principalmente à “grande disseminação da 

revolução tecnológica, que consolidou a aplicação dos conhecimentos e informações 

para a geração de novos conhecimentos e dispositivos de processamento, 

comunicação e informação” (LITTO; FORMIGA, 2009, p.209). 
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Em 2003, a participação de matriculados para os cursos à distância era de 

1,3%, passando para 4,2% em 2006, 15,8% em 2013 e 18,6% em 2016, atingindo o 

número de 1.494.418 em matrículas, 7,2% superior aos resultados de 2015.  

Além de serem reconhecidos pelo MEC e seus certificados possuírem a 

mesma validade dos presenciais, o rápido avanço tecnológico e desenvolvimento 

das novas mídias, aliados às novas necessidades dos alunos em relação ao 

encurtamento de distâncias, flexibilização de horários de estudo e redução de 

valores das parcelas dos cursos, foram os principais responsáveis pelo sucesso da 

categoria. Segundo o Relatório Analítico da Aprendizagem à Distância no Brasil - 

2016 divulgado pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ANBED), de 

2010 a 2016, o número de IES que ofertam cursos EAD manteve-se estável, com 

predominância das particulares e com maior concentração nas regiões Sudeste e 

Sul. 

De acordo com o Censo EAD 2016, os cursos de Licenciatura (com mais de 

135.000 matrículas) seguidos dos de Licenciatura com Bacharelado (com quase 

33.000 matrículas) foram os mais procurados, tanto para aqueles totalmente a 

distância, quanto para os semipresenciais, ambos predominantemente nas áreas 

das ciências humanas e sociais aplicadas. Os dez cursos mais procurados em 2016 

equivaleram a quase 75% do número total de matrículas, ficando Pedagogia, em 

primeiro lugar, com 25%  e Letras, em nono lugar, com 2,5%. 

De 2010 a 2014, a atenção maior das instituições esteve voltada à evasão 

seguida da organização de estrutura de pessoal para a modalidade EAD e da 

resistência de educadores e educandos; em 2015, passou a ser a inovação 

tecnológica e a infraestrutura; em 2016, a inovação nas abordagens pedagógicas. 

A evasão, entretanto, é uma preocupação constante, principalmente nos 

cursos à distância seguidos dos semipresenciais e, de acordo com os dados do 

Censo EAD 2016, esta evasão é justificada pelos seguintes motivos: em primeiro 

lugar pela falta de tempo, em segundo por questões de dificuldade financeira e 

terceiro pela não adaptação à modalidade. Ocorre, também, a falta de afinidade do 

aluno com o curso, que considera a opção equivocada, porém em menor nível. 

Apesar das taxas de evasão dos cursos EAD serem as mais altas, também 

foram considerados os mais acessíveis ao retorno dos discentes, mostrando que as 
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interrupções podem ser temporárias, assim que as questões de tempo e financeiras 

encontrarem-se resolvidas. 

Outros dados interessantes dos cursos EAD: a grande maioria de seus alunos 

já esta inserida no mercado de trabalho, tanto nas instituições públicas como, em 

número bem maior, nas privadas, encontram-se na faixa etária acima de 24 anos, 

em grande proporção entre 30 e 40 anos, e há a predominância do sexo feminino 

com um pouco mais de 50% do total (QUADRO 2). 

 

QUADRO 2 – Perfil do discente nos cursos de graduação, por modalidade de 
ensino – 2016  

ATRIBUTOS DO 
VÍNCULO DISCENTE 

DE GRADUAÇÃO 

MODALIDADE DE ENSINO 

PRESENCIAL A DISTÂNCIA 

Sexo Feminino Feminino 

Categoria Administrativa Privada Privada 

Grau Acadêmico Bacharelado Licenciatura 

Turno Noturno Não se aplica 

Idade (Matrícula) 21 28 

Idade (Ingresso) 18 27 

Idade (Concluinte) 23 34 

Fonte: INEP, 2016 

 

No início do novo milênio, a característica principal do aluno EAD era de 

professores que não possuíam e precisavam da formação superior para continuar a 

lecionar, motivo pelo qual as Licenciaturas abarcavam 85% das matrículas. Entre 

2008 e 2012, os cursos tecnológicos com duração de dois a três anos começaram a 

atrair os alunos mais jovens. Em 2016 e 2017, com a crise econômica, os egressos 

do ensino médio, ainda mais jovens, começaram a ver no EAD uma opção possível 

para o ingresso no ensino superior, demonstrando uma aproximação na faixa etária 

do aluno da modalidade presencial com o da modalidade a distância. 

Personagem recente na história da educação no Brasil, o tutor em EAD é 

considerado o orientador dos educandos on-line. Segundo o parágrafo único da 

Portaria nº 4.059/2004 do MEC, os tutores são “docentes qualificados em nível 

compatível ao previsto no projeto pedagógico do curso, com carga horária específica 
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para os momentos presenciais e os momentos a distância” (BRASIL, MEC 2004). Na 

prática, devido ao grande crescimento em número de alunos que optam pela EAD, o 

tutor a distância faz a mediação entre o aluno não presencial e o professor, auxilia 

na seleção de material de apoio, esclarece dúvidas, promove discussões em grupos 

pelos fóruns, videoconferências, entre outros, e o tutor presencial atende nos pólos 

descentralizados de apoio presencial em horários pré-estabelecidos de acordo com 

o projeto pedagógico. Em ambos os casos, o domínio do conteúdo é imprescindível 

(BRASIL, MEC, SEED, 2007).  

Segundo os dados do Censo EAD 2015, em 2014 havia 17,7 mil tutores e 11 

mil docentes e, em 2015, mais de 29 mil tutores e 18 mil docentes, o que demonstra 

que a modalidade EAD também tem um importante papel na economia, pois 

 

gera empregos para produtores de conteúdo, coordenadores pedagógicos, 
assistentes de tecnologia da informação (TI), produtores e profissionais 
especializados em customização de sistemas, profissionais especializados 
sem capacitação, entre muitas outras funções (BRASIL, Censo EAD 2015). 

 

O Censo EAD 2016 contabilizou, em números absolutos, mais de 21 mil tutores 

EAD, quase 15 mil docentes, em torno de 1,2 mil  coordenadores pedagógicos, perto 

de 9 mil produtores de conteúdo textual e audiovisual e quase 7 mil profissionais de 

suporte tecnológico. A crise econômica provocou uma retenção nos investimentos 

em EAD principalmente relativos à docência e tutoria, porém manteve-se estável na 

produção de materiais e atendimento aos alunos. Com um número de matrículas em 

crescimento, apesar da estagnação da rentabilidade, existe um otimismo na 

retomada de investimentos na área. 

Luciano Guimarães, Diretor da Associação Brasileira de Educação a Distância 

(ABED), em seu artigo presente no relatório do Censo EAD 2016, comenta que, 

apesar do ensino à distância ter proporcionado maior flexibilidade em termos de 

tempo, lugar e ritmo aos estudantes, além da facilidade de acesso aos conteúdos e 

aos educadores por meio de ferramentas tecnológicas, percebe-se ainda que aulas 

expositivas são preponderantes, a carga horária das leituras individualizadas é alta e 

os conteúdos são pouco contextualizados entre docentes e discentes. Salienta que o 

mundo e as necessidades da sociedade mudaram e que a inovação é o caminho 

para a transformação e superação das crises:  
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A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, 
2014, p. 23) destaca que as inovações educacionais podem melhorar os 
resultados de aprendizagem e a qualidade da educação. A adoção de 
metodologias ativas que colaboram com a aprendizagem personalizada 
depende fortemente de novas formas de organizações escolares e 
universitárias (GUIMARÃES, 2016, p.33-34). 

 

A modalidade a distância possui características, formato e linguagem próprios 

e assumiu um papel importante na política de expansão do ensino superior 

implantada pelo MEC, o que exige do projeto de curso superior a distância, o 

comprometimento em garantir o processo de formação “técnico-científica para o 

mundo do trabalho”, assim como, “a dimensão política para a formação do cidadão” 

(BRASIL, MEC, Secretaria de Educação a Distância-SEED, p.7, 2007).    

Há diferentes modelos de organização dos cursos EAD e podem apresentar 

recursos pedagógicos e tecnológicos diversos, entretanto o que se deve ter em 

mente, independentemente do modo como se organiza, “é a compreensão de 

EDUCAÇÃO como fundamento primeiro, antes de se pensar no modo de 

organização: A DISTÂNCIA” (BRASIL, MEC, SEED, 2007, p.7. Grifos do autor). 

 

 

3.2 O EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES (ENADE) 

 

Para medir a qualidade do ensino superior no Brasil, o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e o Ministério de 

Educação (MEC) utilizam o Índice Geral de Cursos (IGC) divulgado uma vez ao ano 

após os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

Esta avaliação é expressa por conceitos que variam em uma escala de cinco níveis: 

conceito 1 para o pior resultado e conceito 5 para o melhor. Os cursos que 

apresentam um ou nenhum concluinte, não recebem o conceito ENADE e são 

considerados “Sem Conceito” (SC). 

O Sistema Nacional de Avaliação das Instituições da Educação Superior 

(SINAES), coordenado e supervisionado pela Comissão Nacional de Avaliação da 
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Educação Superior (CONAES), foi instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 

2004, com o objetivo de avaliar as instituições de educação superior, os cursos de 

graduação e o desempenho acadêmico de seus alunos (BRASIL, INEP, SINAES, 

2004). O SINAES utiliza-se de três modalidades de instrumentos de avaliação: 

Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES), Avaliação dos Cursos 

de Graduação (ACG) e Avaliação do Desempenho dos Estudantes (Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes – ENADE).  

As finalidades do SINAES são explicitadas no §1 do Art.1 da Lei 10.861/2004:  

 

a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão 
da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e 
efetividade acadêmica e social e, especialmente, a promoção do 
aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das 
instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão 
pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à 
diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional 
(BRASIL, INEP, SINAES, Lei 10.861/2004).  

 

Criado em 2004, o ENADE faz parte do SINAES e tem como objetivo geral 

averiguar o desempenho acadêmico dos alunos dos cursos de graduação, suas 

habilidades, competências, conhecimentos específicos e compreensão da realidade 

do país, do mundo e de outras áreas de conhecimento, além de avaliar as 

instituições de Ensino Superior e conceituar seus cursos. A participação no ENADE 

é obrigatória para as IES federais e particulares, sendo facultativa para as estaduais 

e municipais.  Conforme o § 6º do Art. 5º da Lei nº 10.861/2004 e Art. 4º da Portaria 

nº 501, de 25 de maio de 2018, os responsáveis pela inscrição dos universitários 

habilitados são as IES (BRASIL, INEP, 2018). 

Além do resultado da prova elaborada segundo as diretrizes da Comissão 

Assessora de Avaliação de Formação Geral e a de Área Específica, o Relatório 

Síntese do ENADE é complementado pelos questionários respondidos pelos 

estudantes e coordenadores de curso, a avaliação da prova pelos corretores e os 

dados do Censo da Educação Superior. Permite avaliação dos dados gerais e 

específicos por instituição, categoria e região geográfica do país, cujas referências 

auxiliam na definição de ações voltadas às melhorias no Ensino Superior, desde as 

autoridades até os professores. O § 5º do Art. 5º da Lei nº 10.861/2004, dispõe que 
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prestar o ENADE é obrigatório para os universitários, o que implica somente na 

anotação de situação regular em seu Histórico Escolar e não a nota obtida. Estará 

irregular, o aluno que não comparecer e não preencher o questionário, o que 

causará o impedimento de colar grau até que preste um novo exame. 

De 2004 a 2008, o referido exame foi aplicado para alunos ingressantes e 

concluintes. A partir de 2009, o Conceito ENADE passou a considerar em seu 

cálculo apenas o desempenho dos alunos que se encontravam no último ano de 

graduação nos diversos cursos. Tal fato ocorreu devido à nova função do exame 

ENEM, que, desde 2009, passou a avaliar o desempenho escolar e acadêmico dos 

estudantes concluintes do Ensino Médio, cujos resultados podem ser utilizados para 

o acesso ao Ensino Superior e ao financiamento estudantil. Portanto, os alunos 

ingressantes que prestaram o ENEM 2009 ou 2010 ficaram desobrigados de 

participar do ENADE, o que não os desobrigou de serem inscritos pelas IES. 

Segundo o MEC, o motivo da dispensa dos ingressantes ocorreu porque, além da 

redução de custos, em torno de 30 milhões de Reais em 2011, o exame não 

conseguia medir os conhecimentos adquiridos pelo aluno em pouco mais de um 

semestre de curso (BRASIL, Agência Brasil, 2011). 

O ENADE ocorre a cada três anos para cada grupo de cursos, sempre no 

final do ano letivo e seus relatórios com avaliação e comentários gerais sobre os 

resultados obtidos por curso são publicados no último trimestre do ano seguinte. A 

participação dos graduandos é obrigatória de acordo com a Portaria Normativa 40, 

de 12 de dezembro de 2007, do MEC.  

 

 

3.2.1 O EXAME NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES (ENADE)  

         PARA OS CURSOS DE LETRAS NO BRASIL 

 

Para a área denominada Letras, o primeiro ENADE, para ingressantes e 

concluintes, ocorreu em 2005 e depois em 2008, ambos com questões objetivas e 

discursivas de Formação Geral  e objetivas e discursivas de Componente Específico, 

estas últimas diferenciadas para Bacharelado e Licenciatura. 
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Em 2011, apenas para concluintes, a área continuou sendo denominada 

Letras, seguindo o modelo anterior, com questões de conhecimentos específicos 

diferentes para Bacharelado e Licenciatura. 

Em 2014 e 2017, houve exames separados para as três áreas assim 

denominadas:  

- Letras-Português (Bacharelado e Licenciatura);  

- Letras-Espanhol (Licenciatura);  

- Letras-Inglês (Licenciatura). 

 A título de acompanhar a evolução do desempenho dos estudantes, será 

apresentada uma avaliação dos resultados do primeiro e penúltimo relatório ENADE 

para a área de Letras: ENADE 2005 e ENADE 2014.  

 

 

3.2.1.1 O EXAME ENADE 2005 – LETRAS - BRASIL 

 

O ENADE 2005 para a área de Letras, contou com a participação de 

universitários ingressantes e concluintes de 1.287 cursos, e incluiu:  

- Bacharelado;  

- Licenciatura em Língua Portuguesa; 

- Licenciatura em Língua Estrangeira.  

De 79.169 inscritos, para as estatísticas, foi considerada a amostra, cuja 

seleção foi aleatória, composta por 52.405 estudantes (46.220 presentes e 6.185 

ausentes). O maior percentual de alunos inscritos (48,6%) e de cursos de Letras 

(43,2%) pertenceu à região Sudeste e o menor número de inscritos (7,1%) e cursos 

(6,0%), à região Norte. O índice de abstenção nacional foi de 11,8%, sendo 15,2% 

para ingressantes e 8,1% para concluintes (TABELA 3). 

Entre os concluintes, a faixa etária bem diversificada apresentou 35,9% com 

até 24 anos, 25,7% entre 25 e 29 anos e 38,4% com idade superior a 29 anos. No 

item rendimento e sustento, 18% dos estudantes declararam que não trabalham e o 
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de renda familiar mostrou que 45,9% encontram-se na faixa de até três salários 

mínimos e 53,2% na faixa de três a dez. A grande maioria que opta por este curso 

pertence ao sexo feminino com 84,5% de inscritos e apenas 15,5% do sexo 

masculino.  

 

TABELA 3 - ENADE 2005: Número de participantes dos cursos de Letras 

ENADE 

2005 - 

LETRAS 

TOTAL 

BRASIL 

CURSOS 

Bacharelado 

em 

Letras (B) 

Licenciatura 
em Língua 
Portuguesa 

(LLP) 

Licenciatura 
em Língua 
Estrangeira 

(LLE) 

NÚMERO DE 
CURSOS 

1.287 * * * 

INSCRITOS 
(amostra) 

52.405 * * * 

AUSENTES 6.185 * * * 

PRESENTES 46.200 3.435 33.053 9.712 

-Ingressantes 23.330 1.902 16.495 4.933 

-Concluintes 22.870 1.533 16.558 4.779 

Fonte: MEC/INEP/DAES – ENADE/2005                           *dados não divulgados no Relatório do INEP     

 

 Entre ingressantes e concluintes, 52,8% declararam ter cursado o Ensino 

Médio regular contra 39,2% o ensino técnico-profissionalizante ou magistério e 

86,5% estudou na totalidade ou a maior parte do tempo em escolas públicas. 

As provas, com duração de quatro horas, foram compostas por 10 questões 

de Formação Geral (7 objetivas de múltipla escolha e 3 discursivas) e 30 de 

Componente Específico (25 objetivas e 5 discursivas). 

A média geral de desempenho no país foi de 35,7 (34,0 para ingressantes e 

37,6 para concluintes). Se considerarmos só as médias para as Questões de 

Formação Geral, obteremos 56,9 (56,2 para ingressantes e 57,6 para concluintes), 

bem maior que a geral (35,7), porém, para as Questões de Componente Específico, 

foram atingidas apenas 26,2 no Bacharelado - B (sendo 24,0 para ingressantes e 

28,9 para concluintes), 28,0 na Licenciatura em Língua Portuguesa - LLP 

(ingressantes com 26,1 e concluintes com 30,0) e 31,7 na Licenciatura em Língua 

Estrangeira - LLE (os ingressantes atingiram a média de 29,2 e os concluintes de 
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34,3), resultados estes que se mostraram bastante preocupantes, já que se trata da 

formação do profissional de Letras, para a qual 74,9% declararam querer vir a ser 

professor. É compreensível que os iniciantes não atinjam notas altas, porém a 

melhora é pouco significativa para os concluintes após frequentarem os cursos de 

graduação por três a quatro anos. Se forem consideradas as questões Discursivas 

de Conhecimento Específico, os índices ainda pioram, visto que para as 

Licenciaturas, variaram de 25,3 a 31,2 (LLP-Iniciantes e Concluintes) e 38,9 a 48,9 

(LLE-Iniciantes e Concluintes), entretanto, para o Bacharelado variaram de 4,1 a 8,4 

(B-Iniciantes e Concluintes) de um total possível de 100 pontos, ou seja, a 

performance não atingiu 10% (TABELA 4).  

 

TABELA 4 - ENADE 2005: Médias Nacionais para Iniciantes e Concluintes 

ENADE 2005 

LETRAS 

MÉDIA 

NACIONAL 

MÉDIA DAS  

PROVAS 

QUESTÕES  

OBJETIVAS 

QUESTÕES  

DISCURSIVAS 

 

GERAL: 

Iniciantes e  

Concluintes 

 

 

35,7 

 

Questões de Formação Geral 

56,9 67,1 44,3 

Questões de Componente Específico 

B= 26,2 45,0 6,0 

LLP= 28,0 46,9 28,2 

LLE= 31,7 50,7 43,7 

 

Só dos 

Iniciantes 

 

34,0 

 

Questões de Formação Geral 

56,2 65,9 44,3 

Questões de Componente Específico 

B= 24,0 43,4 4,1 

LLP= 26,1 42,6 25,3 

LLE= 29,2 47,4 38,9 

 

Só dos 

Concluintes 

 

37,6 

 

Questões de Formação Geral 

57,6 68,4 44,4 

Questões de Componente Específico 

B= 28,9 47,0 8,4 

LLP= 30,0 51,5 31,2 

LLE= 34,3 54,3 48,9 

Fonte: MEC/INEP/DAES – ENADE/2005 

Legenda: B=Bacharelado; LLP=Licenciatura em Língua Portuguesa; LLE=Licenciatura em Língua 
Estrangeira 
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Comparando-se o desempenho entre os dois grupos, constatou-se que 80,3% 

dos ingressantes e 74,8% dos concluintes atingiram notas entre 21,0 e 50,0 pontos, 

aproximadamente 9,5% dos ingressantes e 17,0% dos concluintes com notas entre 

51,0 e 70,00 e apenas 1,3% dos concluintes alcançaram notas superiores a 70,0 

pontos (BRASIL, INEP, ENADE 2005).  

Para a conceituação dos cursos de Letras no Brasil, foram avaliados 714 

cursos desta especialidade: 479 (67,1%) pertenciam às instituições privadas e 235 

(32,9%) às instituições públicas (67 Federais, 143 Estaduais e 25 Municipais).   

Quase 1% destes cursos obtiveram o conceito 1 (o menos satisfatório),  53% ficaram 

com os conceitos 2 e 3, sendo conceito 3 o mais frequente (40,2%), e só 13% 

alcançaram o conceito 4 e 2,4% o conceito 5. Visto que 221 cursos não possuíam os 

grupos ingressantes e concluintes para a realização do cálculo adotado para a 

conceituação dos mesmos, estes, que representaram 31% da amostra de 714 

cursos, ficaram sem conceito. 

 

 

3.2.1.2 O EXAME ENADE 2014 – LETRAS - BRASIL 

 

O ENADE 2014 foi oferecido aos alunos concluintes e contou com a 

participação de 774 cursos da área de Letras das seguintes ramificações: 

- Bacharelado em Letras-Português (BLP);  

- Licenciatura em Letras-Português (LLP); 

- Licenciatura em Letras-Português e Espanhol (LLPE);  

- Licenciatura em Letras-Português e Inglês (LLPI).  

De um total de 34.436 inscritos no Brasil, 19.201 (55,8%) pertenciam à 

instituição pública de ensino e 15.235 (44,2%) à instituição privada e a taxa de 

absenteísmo atingiu 22% do total (TABELA 5).    
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TABELA 5 - ENADE 2014: Número de participantes dos cursos de Letras 

ENADE 2014 – 

Letras - BLP, LLP, 
LLPE e LLPI. 

TOTAL 

BRASIL 

TOTAL 

REDE PÚBLICA 

TOTAL 

REDE PRIVADA 

Nº DE CURSOS 774 463 311 

INSCRITOS 34.436 19.201 15.235 

AUSENTES 7.582 4.337 3.245 

PRESENTES 26.854 14.864 11.990 

Fonte: MEC/INEP/DAES – ENADE/2014 

 

As provas tiveram duração de quatro horas e contaram com 10 questões de 

Formação Geral (8 objetivas e 2 discursivas) e 30 de Componente Específico (27 

objetivas e 3 discursivas). 

O objetivo do exame ENADE, segundo o Art. 1º da Portaria INEP nº 255, de 

02 de junho de 2014, é: 

 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), parte 
integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(Sinaes), tem como objetivo geral avaliar o desempenho dos estudantes em 
relação: aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares, 
às habilidades e competências para a atualização permanente e aos 
conhecimentos sobre a realidade brasileira e mundial, bem como sobre 
outras áreas do conhecimento (BRASIL, INEP, 2014, p.1). 

 

 

3.2.1.2.1 O exame ENADE 2014 – Bacharelado em Letras- Português e  

               Licenciatura em Letras- Português  

 

O exame ENADE-2014 para a área de Letras-Português (Bacharelado e 

Licenciatura) contou com 18.264 inscrições e a presença de 13.642 alunos 

concluintes (9.129 da rede pública e 4.513 da rede particular). A média geral de 

desempenho foi de 42,2 pontos, com pouca variação entre os alunos do ensino 

público e do privado (42,7 e 41,0 pontos respectivamente) e o índice de abstenção 

de 25,3% (TABELA 6). 
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TABELA 6 - ENADE 2014: Número de Participantes – Bacharelado em Letras-
Português (BLP) e Licenciatura em Letras-Português (LLP) 

ENADE 2014- 

BLP e LLP 

TOTAL 

BRASIL 

TOTAL 

REDE PÚBLICA 

TOTAL 

REDE PRIVADA 

Nº DE CURSOS 301 189 112 

INSCRITOS 18.264 12.392 5.872 

AUSENTES 4.622 3.263 1.359 

PRESENTES 13.642 9.129 4.513 

MÉDIA FINAL 42,2 42,7 41,0 

Fonte: MEC/INEP/DAES – ENADE/2014 

 

No Brasil, a média final geral das provas de Bacharelado e Licenciatura em 

Letras-Português foi de 42,2 pontos, observando-se que, para as questões de 

conhecimentos gerais atingiu 52,9 e, novamente, uma média menor, apenas 38,6 de 

um total possível de 100,0 pontos, para as de conhecimentos específicos da área 

em que irão atuar. Se considerarmos as questões discursivas de conhecimentos 

específicos, este valor cai ainda mais e atinge apenas 25,3 pontos (TABELA 7). 

 

TABELA 7 - ENADE 2014 - Médias Nacionais - Bacharelado em Letras-
Português (BLP) e Licenciatura em Letras-Português (LLP) 

ENADE 2014- 

BLP e LLP 

MÉDIA FINAL 

BRASIL 

MÉDIA DAS 
PROVAS 

QUESTÕES 
OBJETIVAS 

QUESTÕES 
DISCURSIVAS 

 

 

MÉDIA 

 

 

42,2 

Questões de Formação Geral 

52,9 53,1 52,6 

Questões de Conhecimento Específico 

38,6 BLP= 48,4 

LLP= 40,5 

25,3 

 

Fonte: MEC/INEP/DAES – ENADE/2014 

 

Dos 13.551 alunos que responderam aos questionários (682 de Bacharelado 

e 12.869 de Licenciatura), o perfil encontrado foi de:  
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- 36% deles com até 24 anos, 22% entre 25 e 29 anos e 42% com idade 

superior a 29 anos,  

- 28% não possuem rendimento;  

- 66% com renda familiar de até três salários mínimos e 31% de três a dez. 

Os alunos inscritos do sexo feminino ficaram em torno de 81,0% e do sexo 

masculino 19%. Quanto ao Ensino Médio, 69,5% cursaram o regular contra 25,8% o 

ensino profissionalizante ou magistério (atual Ensino Técnico de Nível Médio) e 84% 

estudaram na totalidade ou a maior parte do tempo em escolas públicas. 

Na avaliação dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Letras-Português, 

de um total de 301 cursos, quase 60% destes obtiveram os conceitos 2 e 3, com 

maior frequência para o conceito 2, e em torno de 23% obtiveram o conceito 4.  

 

 

3.2.1.2.2 O exame ENADE 2014 – Licenciatura em Letras–Português e Espanhol  

                

O exame ENADE-2014 para a área de Letras Português e Espanhol 

(Licenciatura) contou com a participação de 4.036 alunos inscritos e um índice de 

ausência de 17,9%. Dos 3.314 presentes, 1873 pertenciam à rede pública (56,5%) e 

1.441 (43,5%) à rede privada de ensino. A média no Brasil foi de 38,8 e os 

graduandos do ensino público conseguiram superar os do ensino particular obtendo 

41,0 contra 35,9 pontos (TABELA 8).  

 

TABELA 8 – ENADE 2014: Número de Participantes - Licenciatura em Letras-
Português e Espanhol (LLPE) 

ENADE 2014-  

LLPE 

BRASIL REDE PÚBLICA REDE PRIVADA 

Nº DE CURSOS 124 63 61 

INSCRITOS 4.036 2.227 1.809 

AUSENTES 722 354 368 

PRESENTES 3.314 1.873 1.441 

MÉDIA FINAL 38,8 41,0 35,9 

Fonte: MEC/INEP/DAES – ENADE/2014 



82 
 

 

Para as questões de conhecimentos gerais as médias se equivalem e são 

muito parecidas com as de Bacharelado e Licenciatura em Letras-Português, todavia 

para as discursivas de conhecimento específico a queda é grande e representa 

apenas 15,5% de aproveitamento (TABELA 9). 

A faixa etária dos inscritos com até 24 anos foi de 38,8%, 21,4% entre 25 e 29 

anos e 39,8% com idade superior a 29 anos. Quanto à faixa de rendimento, 27% 

não possuem e a renda familiar ficou em 62,1% na faixa de até três salários mínimos 

e 35% na de três a dez. Os alunos do sexo feminino representaram 82,4% e do sexo 

masculino 17,6%.  

 

TABELA 9 - ENADE 2014: Médias Nacionais - Licenciatura em Letras- 
Português e Espanhol (LLPE) 

ENADE 2014-  

LLPE 

MÉDIA FINAL 

BRASIL 

MÉDIA DAS 
PROVAS 

QUESTÕES 
OBJETIVAS 

QUETÕES 
DISCURSIVAS 

 

 

MÉDIA  

 

 

38,8 

Questões Componentes de Formação Geral 

52,4 52,1 52,9 

Questões de Conhecimento Específico 

34,2 37,5 15,5 

Fonte: MEC/INEP/DAES – ENADE/2014 

 

Quanto ao Ensino Médio, 69,3% cursaram o regular contra 23% o ensino 

profissionalizante ou magistério e 84,3% estudaram na totalidade ou a maior parte 

do tempo em escolas públicas. 

Na avaliação dos cursos de Licenciatura em Letras-Espanhol, de 124 

participantes, quase 62% destes obtiveram os conceitos 2 e 3, sendo conceito 3 o 

mais frequente,  e 19% obtiveram o conceito 4.  

 

 

3.2.1.2.3 O exame ENADE 2014 – Licenciatura em Letras–Português e Inglês  
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O exame ENADE-2014 para a área de Letras – Português e Inglês 

(Licenciatura) contou com a participação de graduandos de 349 cursos (com pelo 

menos um concluinte), sendo 211 de instituições privadas (60,5%), em sua maioria 

da região Sudeste (41,8%), e 138 de públicas (39,5%), em sua maioria da região 

Nordeste (74,1%). Segundo o relatório divulgado pelo INEP, no total, inscreveram-se 

12.136 estudantes desta área, sendo 7.554 de IES privadas (62,2%) e 4.582 de 

públicas (37,8%). Compareceram 9.898 (81,6% dos inscritos) e faltaram 2.238 

(18,4%); o absenteísmo dos alunos da rede privada de 20,1% foi maior que da 

pública que atingiu 15,7% (TABELA 10). 

 

TABELA 10 – ENADE 2014: Número de Cursos, Alunos e Médias Finais nas 
Provas - Licenciatura em Letras–Português e Inglês (LLPI) 

ENADE 2014-  

LLPI 

BRASIL REDE PÚBLICA REDE PRIVADA 

Nº DE CURSOS 349 211 138 

INSCRITOS 12.136 4.582 7.554 

AUSENTES 2.238 720 1.518 

PRESENTES 9.898 3.862 6.036 

MÉDIA FINAL 43,6 43,9 43,0 

Fonte: MEC/INEP/DAES – ENADE/2014 

 

No Brasil, a média geral das provas de Letras-Inglês foi de 43,6, sendo que as 

instituições públicas obtiveram um resultado um pouco mais alto que as privadas, a 

saber, 43,9 contra 43,0 pontos.  

No tocante às provas de Formação Geral, a média brasileira para conteúdo e 

desempenho linguístico foi de 54,6, com 54,0 nas questões objetivas e 55,4 nas 

discursivas. Para as provas de Componente Específico, a média brasileira foi de 

39,9, sendo 41,6 nas questões objetivas e 30,2 nas discursivas (TABELA 11).  

A faixa etária média entre os inscritos ficou em 29,4, sendo 39,2 % com até 

24 anos e 60,8% com idade superior a 24 anos, e a de renda familiar mostrou que 

56,7% encontram-se na faixa de até três salários mínimos, 30,0% na de três a seis e 

13,2% na superior a seis. Inscreveram-se 24,3% estudantes do sexo masculino e 

75,7% do sexo feminino.  



84 
 

 

TABELA 11 – ENADE 2014: Médias Finais nas Provas de Formação Geral e de 
Conhecimentos Específicos - Licenciatura em Letras-Português e Inglês (LLPI) 

ESTATÍSTICA MÉDIA FINAL 

BRASIL 

QUESTÕES  

 

 

MÉDIA 

 

 

43,6 

Questões Componentes de Formação Geral 

Média Brasil Objetivas Discursivas 

54,6 54,0 55,4 

Questões de Conhecimento Específico 

Média Brasil Objetivas Discursivas 

39,9 41,6 30,2 

Fonte: MEC/INEP/DAES – ENADE/2014 

 

Na avaliação dos cursos de Licenciatura em Letras-Inglês, de 349 

participantes, quase 70% obtiveram os conceitos 2 e 3, aparecendo o conceito 2 

com maior frequência,  e quase 18% obtiveram o conceito 4. Ficou evidente a 

existência de diferenças significativas entre as regiões do país, pois no Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, os conceitos 4 e 5 variaram de 0% a 9,9%, enquanto que 

no Sudeste, atingiram 27,7% e no Sul, 41,8%. Por um lado, a região Norte não 

obteve os conceitos 4 ou 5 e a Centro-Oeste, não obteve 5; por outro lado, a Sul não 

obteve conceito 1. 

 

 

3.2.1.3 AVALIAÇÃO  DOS  RESULTADOS  DE  DESEMPENHO  DOS  ALUNOS   

           CONCLUINTES NAS PROVAS  DO  ENADE  2005  E   ENADE 2014: UM     

           ESTUDO COMPARATIVO BASEADO NOS RELATÓRIOS SÍNTESE        

 

Os Relatórios Síntese do ENADE são elaborados pelos membros das 

Comissões Assessoras de Avaliação. Para o ENADE 2005, a nomeação dos 

professores para a Comissão Assessora de Avaliação da Área de Letras, ocorreu 

pela Portaria INEP nº 11, de 14 de fevereiro de 2005 (BRASIL, INEP, ENADE 2005, 

p.2). Para o ENADE 2014, a nomeação dos professores para a Comissão Assessora 
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de Avaliação da Área de Letras – Português, Português e Espanhol e Português e 

Inglês, ocorreu pela Portaria INEP nº 12, de 10 de janeiro de 2014 (BRASIL, INEP, 

ENADE 2014, p.8-9).  

As diretrizes para a elaboração das provas do ENADE 2005, para a área de 

Letras, estão presentes na Portaria INEP nº 175, de 24 de agosto de 2005 (BRASIL, 

INEP, ENADE 2005).  As diretrizes para a elaboração das provas do ENADE 2014, 

para a área de Letras – Português, Português e Espanhol e Português e Inglês de 

Conhecimento Específico são dadas pelas Portarias INEP nº 258, 259 e 260, de 02 

de junho de 2014 respectivamente e a de Formação Geral é dada pela Portaria 

INEP nº 255, de 02 de junho de 2014 (BRASIL, INEP, ENADE 2014, p.9). 

 Tanto o ENADE 2005, quanto o ENADE 2014 para a área de Letras, 

contaram com questões objetivas e discursivas de conhecimentos gerais e 

específicos.  

 No ENADE 2005, o “Componente de Formação Geral” foi composto de 7 

questões objetivas e 3 discursivas: 

- as questões objetivas trataram de temas como, ética, inclusão e exclusão 

social, terrorismo, saúde e segurança pública, educação, cidadania e arte e 

as habilidades esperadas dos alunos foram identificar os temas, analisar, 

criticar, sintetizar e estabelecer relações. A média nacional dos concluintes 

nas objetivas foi 68,4; 

- as questões discursivas abordaram temas como, ecologia, devastação da 

natureza, novas tecnologias, uso da internet e aquecimento global e 

trabalharam as habilidades em analisar, relacionar e comparar tipos de textos, 

gráficos e escalas geográficas, argumentar, concluir e sugerir. Alunos 

concluintes que não responderam as questões: 12,9% a primeira, 16,2% a 

segunda e 21% a terceira. A média nacional dos concluintes nas discursivas 

foi 44,4. 

Segundo o Relatório Síntese do ENADE 2005 - Letras, esta diferença de 24 

pontos entre a média nas questões objetivas e discursivas, pode estar sinalizando 

“que o desempenho mais baixo nas questões discursivas refere-se não só à maior 

complexidade desse tipo de questão, mas também a uma dificuldade, por parte dos 
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estudantes de Letras, de discorrer acerca de temas específicos da área” (BRASIL, 

INEP, ENADE 2005, p.57). 

No “Componente de Conhecimento Específico”, o ENADE 2005 foi composto 

de 25 questões objetivas de múltipla escolha e 5 discursivas: 

- as primeiras 22 questões objetivas para todas as modalidades abordavam 

semântica, sintaxe, fonologia, linguística, morfologia, literatura, análise de 

discurso etc com o intuito de aferir habilidades como, reflexão crítica e 

analítica, domínio da língua portuguesa, competência intercultural, entre 

outras. A média nacional dos concluintes nessas 22 objetivas foi 37,0;  

- as três últimas questões objetivas somente para Bacharelado trataram de 

temas como, leitura, gêneros textuais e processos de comunicação e 

buscaram avaliar a compreensão de texto, análise e reflexão. A média 

nacional dos concluintes nessas três objetivas foi de 47,0 para Bacharelado;  

- as três últimas questões objetivas diferenciadas para as Licenciaturas em 

Língua Portuguesa e Estrangeira apresentaram teorias, métodos e técnicas 

de aquisição de língua materna ou estrangeira, ensino e aprendizagem com o 

objetivo de avaliar habilidades de análise de conteúdos, reflexão crítica e 

compreensão da formação do aprendiz. As médias nacionais dos concluintes 

nessas três objetivas foram 51,5 para Licenciatura em Língua Portuguesa e 

54,3 para Licenciatura em Língua Estrangeira; 

- as quatro primeiras questões discursivas para todas as modalidades 

trabalharam habilidades como reflexão crítica e analítica da linguagem, 

valores literários e teorias de recepção de textos. Os percentuais de alunos 

concluintes que não responderam as questões foram: 49% a primeira, 69,3% 

a segunda, 55,5% a terceira e 55,6% a quarta. A média nacional dos alunos 

para as quatro discursivas comuns foi apenas 7,2;  

- a quinta e última questão discursiva para Bacharelado tratou da formação 

profissional como processo contínuo e não foi respondida por 59,9% dos 

alunos concluintes. A média nacional desses alunos nessa questão foi apenas 

8,4 para Bacharelado;  

- a quinta e última questão discursiva diferenciada para as Licenciaturas 

abordou metodologias de ensino de língua portuguesa ou estrangeira. As 
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médias nacionais dos concluintes nessa questão foram 31,2 para Licenciatura 

em Língua Portuguesa (32,3% não responderam a questão) e 48,9 para 

Licenciatura em Língua Estrangeira (15,2% não responderam a questão). 

 

A análise dos resultados dos estudantes de Letras nas questões discursivas 
do Componente Específico comuns aos alunos dos grupos de Bacharelado, 
Licenciatura em Língua Portuguesa e Licenciatura em Língua Estrangeira 
mostra que os desempenhos foram inferiores nesse conjunto em relação às 
questões objetivas. [...]  
Essa diferença muito mais acentuada entre a variação de notas de acordo 
com o tipo de questão em componente específico pode sinalizar que o 
desempenho mais baixo nas questões discursivas refere-se não só à maior 
complexidade desse tipo de questão, mas também a uma dificuldade, por 
parte dos estudantes de Letras, de discorrer acerca de temas específicos da 
área (BRASIL, INEP, ENADE 2005, p.62). 

 

No ENADE 2014, o “Componente de Formação Geral” foi composto de 8 

questões objetivas de múltipla escolha e 2 discursivas: 

- as oito questões objetivas foram compostas de interpretação de textos, 

gráficos e figuras e abordaram os seguintes temas: globalização, ecologia, 

mobilidade, igualdade social, cultura de massa e explosão demográfica. A 

média nacional dos concluintes nessas objetivas para Bacharelado e em 

Licenciatura em Português foi 53,1; em Licenciatura em Português e 

Espanhol foi 52,1 e em Português e Inglês foi 54,0. 

- as duas questões discursivas esperavam estruturação do texto segundo o 

registro formal da língua; trabalharam temas como mobilidade e violência 

urbanas e avaliaram as análises das consequências do transporte motorizado 

e as propostas dos estudantes para as melhorias. “Não foram consideradas 

respostas que meramente reproduziam o enunciado sem qualquer reflexão ou 

análise” (BRASIL, INEP, ENADE 2014, p.61). A média nacional dos 

concluintes nessas discursivas para Bacharelado e em Licenciatura em 

Português foi 52,6 (entre 12% e 17% dos alunos não responderam); para 

Licenciatura em Português e Espanhol foi 52,9 (entre 10% e 12% não 

responderam) e em Português e Inglês foi 55,4 (entre 9% e 11% não 

responderam). 

 Na opinião da banca de corretores do ENADE 2014 para Letras, nessas  

discursivas que questionaram o transporte motorizado, foi possível perceber que as 
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respostas dos estudantes revelaram conhecimento adequado do tema e a 

preocupação com o meio-ambiente e políticas públicas para o desenvolvimento 

sustentável. 

 

No entanto, de modo geral, as respostas demonstraram que os estudantes 
têm muita dificuldade na expressão escrita do pensamento, como se pode 
constatar pela avaliação do desempenho linguístico que ficou a cargo de 
uma banca específica, formada por profissionais da área de Língua 
Portuguesa (BRASIL, INEP, ENADE 2014, p.62).  

 

Quanto à questão sobre a violência urbana, muitas respostas revelaram 

intolerância com menores infratores, moradores de rua, guardadores de carros e 

apoio às políticas de repressão, aumento da duração de penas e diminuição da 

idade penal, o que revela que “muitos estudantes não foram atingidos por uma 

formação superior que se exige humanista, ética e comprometida socialmente, que 

busque os fundamentos para resolver o problema da violência por meio de práticas 

democráticas e de inclusão social”, e concluem que “verifica-se lacuna na discussão 

de temas importantes para a formação de profissionais de nível superior tais como: 

sociodiversidade, multiculturalismo e violência; tolerância/intolerância; 

inclusão/exclusão” (BRASIL, INEP, ENADE 2014, p.62). 

De acordo com o § 4º do Art.3º da Portaria INEP nº 255, de 02 de junho de 

2014, “As questões discursivas do componente de Formação Geral avaliam 

aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, utilização de 

vocabulário adequado e correção gramatical do texto” (BRASIL, INEP, ENADE 2014, 

p.2). O artigo ainda prevê que as respostas de conhecimentos gerais estejam 

alinhadas com o perfil do profissional: 

 

No componente de Formação Geral serão considerados os seguintes 
elementos integrantes do perfil profissional: atitude ética; comprometimento 
social; compreensão de temas que transcendam ao ambiente próprio de 
sua formação, relevantes para a realidade social; espírito científico, 
humanístico e reflexivo; capacidade de análise crítica e integradora da 
realidade; e aptidão para socializar conhecimentos em vários contextos e 
públicos diferenciados (BRASIL, INEP, ENADE 2014, p.61). 

  

No “Componente de Conhecimento Específico”, o ENADE 2014 apresentou  

27 questões objetivas de múltipla escolha e 3 discursivas: 
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- as 27 questões objetivas para Bacharelado e Licenciatura em Português 

apresentaram textos e figuras com as seguintes temáticas: variedades 

linguísticas, literatura de cordel, cultura de massa, multilinguismo, texto 

jornalístico, linguagem poética etc. As médias nacionais dos concluintes nas 

objetivas foram 48,4 para Bacharelado em Português e 40,5 para Licenciatura 

em Português;  

- as 27 questões objetivas para Licenciatura em Português e Espanhol e para 

Português e Inglês abordaram interpretação de textos e figuras em português 

e na língua estrangeira específica, cujos temas se direcionavam para 

formação e prática docente, gestão escolar, aquisição de LE, metodologias e 

didática, empréstimos linguísticos, gêneros de discursos, literatura etc. As 

médias nacionais dos concluintes nas objetivas foram 37,5 para Licenciatura 

em Português e Espanhol e 41,6 para Licenciatura em Português e Inglês;  

- as três questões discursivas para Bacharelado e Licenciatura em Português 

discorreram sobre manifestações artísticas e literárias, trocas culturais, 

marcas linguísticas, variedades do português, neologismos, aspectos 

fonológicos e morfológicos, impactos das tecnologias no aprendizado do 

aluno e na formação do professor. Os percentuais de alunos concluintes do 

Bacharelado e Licenciatura que não responderam as questões foram 

respectivamente: 37% e 35% a primeira, 29% e 28% a segunda e 16% e 31% 

a terceira. A média nacional dos concluintes nas discursivas para 

Bacharelado e Licenciatura em Português foi 25,3;  

- as três questões discursivas para Licenciatura em Português e Espanhol 

propuseram temas sobre o ensino da pluralidade linguística do espanhol, a 

identificação de recursos estilísticos e argumentação, em espanhol, sobre 

políticas linguísticas e línguas minoritárias. Sobre esta argumentação, os 

corretores do ENADE 2014 observaram: 

 

O texto escolhido não foi um bom texto para motivar uma resposta 
argumentativa. Além disso, fugia do tema, já que falava da necessidade de 
avaliação de políticas linguísticas. Outra dificuldade para a redação da 
resposta foi que o enunciado pedia para dissertar sobre dois conceitos e 
isso atrapalha a redação de um texto argumentativo. [...] As políticas 
linguísticas são um tema atual e que deveria ser conhecido pelos 
estudantes de cursos superiores de Língua Espanhola, especialmente pela 
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importância que ele tem. Muitos dos estudantes fizeram uma relação com a 
situação no Brasil e na América Latina. Mas muitos outros ficaram confusos 
e não souberam tratar o assunto. Já o desempenho na escrita da Língua 
Espanhola foi muito bom (BRASIL, INEP, ENADE 2014, p.82-83). 

 

Os alunos concluintes que não responderam as questões foram: 15% a 

primeira, 31% a segunda e 45% a terceira. A média nacional dos concluintes 

nas discursivas para Licenciatura em Português e Espanhol foi 15,5; 

- as três questões discursivas para Licenciatura em Português e Inglês se 

utilizaram de textos em português e inglês, porém respondidas em português, 

e propuseram aos alunos conceituação, exemplificação e relação de 

variedades linguísticas com diversidades social, histórica e cultural, 

argumentação sobre adaptações e simplificações de clássicos literários para 

o público infanto-juvenil, papel do professor de línguas em sala, sugestão de 

métodos e técnicas de ensino. Os corretores do ENADE 2014 consideraram 

que a primeira questão dissertativa, não respondida por 19% dos 

participantes, sobre a variedade linguística,  

 

demandava uma tessitura argumentativa demasiado ampla para o tamanho 
do espaço de resposta que lhe era destinado, exigindo, portanto, uma 
capacidade de síntese bastante refinada àqueles que se propuseram  (ou 
conseguiram) cobrir os quatro itens solicitados (BRASIL, INEP, ENADE 
2014, p.77). 

 

Concluíram que “as respostas dos estudantes se mostraram bastante 

insatisfatórias em relação ao padrão de resposta proposto” (ENADE 2014, 

p.78). Quanto à segunda questão, não respondida por 21% dos alunos, os 

corretores declararam que muitos estudantes se mostraram contra a 

adaptação e simplificação dos clássicos e/ou não souberam responder a 

contento: 

 

A grande maioria dos estudantes levou em consideração, apenas, as 
implicações que essas adaptações acarretam na formação do leitor, bem 
como seus desdobramentos em vivência de sala de aula. [...] As respostas 
encontradas revelam, em sua maioria, uma dificuldade por parte do 
estudante em relacionar os aspectos linguísticos e literários em um texto 
analisado. Além disso, e também, seus textos revelam muito pouca leitura 
teórica sobre questões atuais dos estudos literários, bem como sobre a 
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vivência do texto literário em contextos educacionais (BRASIL, INEP, 
ENADE 2014, p.83-84).  

 

A terceira questão revelou muito pouco conhecimento dos alunos sobre 

metodologias e algum sobre prática de ensino de línguas e não foi respondida 

por 15% deles. “Tal escassez revela que a formação pedagógica esteja talvez 

muito restrita a aspectos gerais da formação de um professor, em detrimento 

de aspectos específicos de um professor de línguas” (ENADE 2014, p.86-87). 

A média nacional dos concluintes nas discursivas para Licenciatura em 

Português e Inglês foi 30,2. 

Em linhas gerais, em função do exposto, pode-se concluir que tanto para o 

ENADE de 2005, quanto para o de 2014, o segmento “Componente de Formação 

Geral” apresentou por questões objetivas de múltipla escolha utilizando “situações-

problema e estudos de casos, simulações, interpretação de textos, imagens, gráficos 

e tabelas” e questões discursivas, que buscavam investigar, além do conteúdo 

específico, os “aspectos como clareza, coerência, coesão, estratégias 

argumentativas, utilização de vocabulário adequado e correção gramatical do texto” 

(BRASIL, INEP, ENADE 2014, p.8). O segmento “Componente de Conhecimento 

Específico” contou com questões objetivas de múltipla escolha, também envolvendo 

situações-problema e estudos de casos e questões discursivas para avaliar 

habilidades e competências adquiridas durante a graduação como: leitura, produção, 

compreensão e análise de textos, de conteúdos linguísticos, literários e 

metodológicos, formação, atuação e prática docente, competências intercultural e 

linguística em língua portuguesa e estrangeira, entre outros (BRASIL, INEP,  ENADE 

2014, p.8). 

Quanto à “Percepção das Provas” respondida, em questionários em 2005 e 

2014, pelos alunos universitários de todo o Brasil, consideraram-nas “difícil” ou 

“muito difícil”, entre 33% e 39% para as provas de formação geral e entre 37% e 

50% para as de conhecimento específico. No item relativo à compreensão dos 

enunciados, entre 51% e 76% dos estudantes afirmaram que todos ou quase todos 

eram claros e objetivos e entre 68% e 83% que as informações e instruções eram 

suficientes ou até excessivas. Classificadas como as maiores dificuldades 

encontradas para responder às perguntas estão o desconhecimento dos conteúdos 

apontado por 14% a 17% dos estudantes e a forma diferente de abordagem 
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presente em 41% a 48% das respostas, ou seja, demonstrando problemas de 

compreensão e de interpretação.  

As bancas de docentes corretores do ENADE 2005 e 2014, tanto de formação 

geral quanto especialistas em língua e literatura, constataram que as provas, no que 

tangem às Questões Objetivas, possuíam boa capacidade de discriminar os alunos 

que dominavam e os que não dominavam os conteúdos.  

Para as correções das Questões Discursivas, foram considerados os 

seguintes aspectos pelas bancas: ortográficos, textuais, morfossintáticos e 

vocabulares. Especialistas em Língua Portuguesa avaliaram as repostas e 

concluíram que os estudantes, em sua maioria, demonstraram dificuldade de 

expressar seus pensamentos na forma escrita:  

 

Observam-se, então, os seguintes aspectos que marcam essa distinção 
entre as duas modalidades, devido à excessiva simplificação da modalidade 
falada:  a)redução drástica de estruturas subordinadas, compensada pelo 
aumento na frequência de estruturas coordenadas e absolutas, por um lado, 
ou pela elaboração de estruturas truncadas pelo excesso de ideias sem a 
devida conexão subordinativa; b)redução no uso de conectores para 
expressar relações lógicas essenciais à construção do texto, substituídas 
pela exigência de inferência por parte do interlocutor para suprir a sua 
ausência; c) redução cada vez maior do uso do subjuntivo, ao lado da 
ampliação do uso do indicativo combinado a estruturas frasais coordenadas 
ou absolutas; d) empobrecimento do processo de referenciação, com a 
repetição exaustiva de pronomes ou nomes; e) simplificação extrema da 
marcação da categoria tempo na morfologia verbal; f) falta de domínio de 
vocabulário mais abstrato e de maior complexidade, essencial ao 
desenvolvimento do processo dissertativo; g) redução drástica no emprego 
da acentuação gráfica, processo intensificado pela divulgação imprecisa das 
mudanças promovidas pelo último acordo ortográfico (BRASIL, INEP, 
ENADE 2014, p.71). 

 

Esperava-se que os alunos utilizassem seus conhecimentos para discorrer e 

estruturar os textos de acordo com as normas do registro formal.  

Os corretores observaram baixos índices de desvios de grafia e altos índices 

de desvio de acentuação, esta chegando, muitas vezes, a ser totalmente ignorada e 

concluiram que a tendência em eliminar os acentos devia estar relacionada ao 

grande uso de aplicativos via internet e, “ao contrário do que se esperava, não 

apareceram abreviaturas próprias do „internetês‟, ou seja, dos hábitos de 

comunicação escrita adquiridos pelo uso de redes sociais e emails (BRASIL, INEP, 

ENADE 2014, p.73). 
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Também houve grande ocorrência de problemas de estruturação de texto, 

pontuação, regência e concordância. O desempenho da maioria atingiu os níveis 3 e 

2 de um total possível de 5. Para as correções, foram considerados os aspectos 

ortográficos, textuais, morfossintáticos e vocabulares:  

 

A escolha dessas competências para subsidiar o processo de avaliação 
apoia-se na concepção de que, no desempenho dos graduandos, a 
modalidade escrita tem apresentado uma intensa simplificação, originada no 
padrão da modalidade oral da Língua Portuguesa. No caso do texto de base 
dissertativa, inscrito em um registro formal, a distância entre as duas 
modalidades é ainda maior, o que provoca situações de hipercorreção 
(desvios provocados pela incorporação indevida de uma regra da norma-
padrão) e de truncamentos sintáticos (estruturas frasais incompreensíveis 
devido à complexidade sintática própria da modalidade escrita) (BRASIL, 
INEP, ENADE 2014, p.71). 

 

Verificou-se extrema dificuldade em realizar síntese e argumentação clara e 

em relacionar aspectos linguísticos e literários, além de pouco embasamento teórico 

(BRASIL, INEP, ENADE 2005 e 2014). “Um importante aspecto a destacar é o 

baixíssimo desempenho de uma parte dos estudantes em relação à estrutura formal 

do texto produzido, o que é extremamente preocupante ao se levar em conta que 

são graduandos em fase final de formação” (BRASIL, INEP, ENADE, 2014, p. 73). 

Quanto aos aspectos fonológicos e morfológicos, “Sem dúvida, pode-se 

afirmar que os componentes Fonologia e Morfologia não estão sendo 

suficientemente estudados nas universidades de um modo geral” (ENADE 2014, 

p.85), o que não ocorreu com os literários: 

 

Da análise comparativa dos resultados alcançados pelos estudantes em 
diferentes questões, pode-se deduzir que a área de Literatura é mais bem 
estudada do que a área de Língua Portuguesa. Cabe alertar para o fato de 
que o texto produzido pelos estudantes, tanto em resposta a essa questão 
como em resposta às demais questões do componente específico, 
revelaram a existência de um quadro preocupante relacionado ao uso da 
língua, que se reflete na dificuldade de exposição do pensamento (BRASIL, 
INEP, ENADE, 2014, p.90). 

 

Comparando-se as notas obtidas nas questões discursivas do ENADE 2005 e 

do ENADE 2014, percebe-se que os índices tiveram uma pequena melhora, no 

entanto, as médias gerais não atingiram nem 50%. Pelo resumo abaixo, constata-se, 
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também, que as notas para as discursivas de conhecimentos específicos do futuro 

profissional alcançaram valores ainda mais baixos (TABELA 12). 

 

TABELA 12 - Comparativo ENADE 2005 e 2014 para Questões Discursivas 

ENADE 2005 ENADE 2014 

Área Média 
Geral 
Brasil 

QUESTÕES 
DISCURSIVAS 

Área Média 
Geral 
Brasil 

QUESTÕES 
DISCURSIVAS 

Formação 
Geral 

Componente 
Específico 

Formação 
Geral 

Componente 
Específico 

B 

37,6 44,4 

8,4 
BLP/  
LLP 

42,2 52,6 25,3 

LLP 31,2 LLPE 38,8 52,9 15,5 

LLE 48,9 LLPI 43,6 55,4 30,2 

Fonte: MEC/INEP/DAES – ENADE 2005/2014 

Legenda ENADE 2005: B=Bacharelado; LLP=Licenciatura em Língua Portuguesa; LLE=Licenciatura 
em Língua Estrangeira 

Legenda ENADE 2014: BLP=Bacharelado em Letras-Português; LLP=Licenciatura em Letras-
Português; LLPE=Licenciatura em Letras-Português e Espanhol; LLPI= Licenciatura em Letras-
Português e Inglês 

 

A opção por questões discursivas deveu-se à necessidade de avaliar melhor 

as competências dos estudantes na elaboração de textos escritos segundo o padrão 

formal da língua, a progressão dos temas, coerência, clareza, compreensão do 

enunciado, entre outros. Observou-se que a excessiva simplificação da modalidade 

falada interferiu na modalidade escrita. Detectou-se redução drástica de orações 

subordinadas, aumento de coordenadas e dificuldades em utilizar corretamente os 

conectivos, redução no uso dos verbos no modo subjuntivo e aumento no uso do 

indicativo, bem como inadequação no uso dos tempos verbais, repetição excessiva 

de pronomes ou nomes, empobrecimento de vocabulário, problemas de acentuação 

etc (BRASIL, INEP, ENADE 2005 e 2014). 

Sobre as técnicas de ensino de língua (estrangeira ou materna) e o papel do 

professor visando à aprendizagem do aluno, segundo os Relatórios Síntese do 

INEP, as respostas dos participantes do exame revelaram que há algum 

conhecimento sobre práticas de ensino de línguas, porém muito pouco sobre 

metodologias, sugerindo que a formação do professor restringiu-se mais a aspectos 

gerais do que específicos (BRASIL, INEP, ENADE 2005 e 2014). 
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Vera Lucia Paiva, professora da UFMG e pesquisadora do CNPq na área de 

ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, concluiu em seu artigo sobre a 

avaliação e formação do professor de Letras com as seguintes palavras: 

 

Finalmente, é sempre bom lembrar que a legislação sozinha não será 
responsável pelas mudanças qualitativas. É necessário que a Instituição 
tenha vontade de mudar, interesse em ampliar a qualidade de seus cursos 
e, juntamente com seus professores, abertura para o novo e ousadia para 
sair dos modelos tradicionais, experimentando novas formas de 
organização e metodologias mais adequadas ao perfil do professor do novo 
milênio (PAIVA, 2004, p.200). 

 

 

3.2.1.4 EXAME ENADE: POSICIONAMENTOS CONTRA E A FAVOR 

 

Com a expansão do ensino superior no Brasil, crescimento em número de 

IES, cursos e matrículas, houve a necessidade de se criar um meio de medir a 

qualidade dos cursos superiores.  A Lei 9.131 de 1995 aprovou o Exame Nacional 

de Cursos (ENC) aos graduandos, que ficou popularmente conhecido como Provão. 

A adoção desse exame anual, único e comum a todos os cursos superiores do país 

foi bastante criticada e o modelo considerado limitado quanto aos dados para 

comparação entre as áreas e as aplicações, inadequado para tomada de decisões 

do governo e das instituições e de alto custo (VERHINE et al, 2006, p.291-310). 

Para corrigir suas limitações, o MEC buscou uma alternativa para a substituição e, 

em 2004, pela Lei 10.861, a aplicação do ENADE tornou-se obrigatória para 

ingressantes e concluintes até 2008 e só para concluintes a partir de 2009. 

Entende-se que a rápida expansão ocorrida com o ensino superior, em 

número de instituições de ensino, cursos e oferta de vagas, tornou urgente a criação 

de um sistema de avaliação e monitoração, entretanto existe uma crítica forte ao 

ENADE como indicador de qualidade, porque os índices de desempenho não 

mensuram os resultados do aprendizado durante a graduação, visto que os 

estudantes, apesar de serem obrigados a responder às questões e questionários 

das provas, não têm o compromisso de tirar boas notas. Há, também, aqueles que 

defendem o exame como impulsionador de melhorias para os currículos dos cursos 
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de graduação, assim que sua relevância for compreendida pelos alunos e IES. “A 

avaliação da educação superior é complexa e envolve outros aspectos [...], as 

chamadas avaliações in loco, realizadas por comissões de especialistas nas 

instituições para verificar as condições de oferta”, porém, a despeito das críticas aos 

indicadores de qualidade, Avancini (2017) continua sua reflexão, “a existência do 

Sinaes é apontada como um fator que gerou impacto na gestão das instituições de 

ensino superior, que se vêem frente à necessidade de aprimorar a qualidade da 

oferta dos cursos” (AVANCINI, 2017, on-line).  

Em 2008, Márcia Regina Ferreira de Brito, professora e colaboradora do 

Departamento de Psicologia da UNICAMP (1974-2018), consultora do INEP (2004-

2008) e membro da Comissão de Formação Geral do ENADE (2005-2013), declarou 

que diretrizes do ENADE vinham sendo discutidas desde a implantação do SINAES 

em 2004 e muitos avanços ocorreram, contudo o problema esteve em mudanças na 

concepção, exigências e critérios para o alcance das metas de qualidade pelas IES 

a cada ano e “um apego excessivo a índices”, que “prejudicam a evolução e 

consolidação de um sistema” (BRITO, M. R. F., 2008, p.841-850): no ENADE 2004, 

questões de conhecimentos específicos a cada formação foram inseridas nas provas 

e houve ranqueamento, assim como no de 2005 e de 2006, quando também surgiu 

o Indicador de Diferença de Desempenho (IDD); em 2007, quando seria possível 

fazer a primeira comparação de desempenho entre os alunos que prestaram em 

2004 quando eram ingressantes e agora concluintes, surgiram dois novos 

indicadores, o Conceito Prévio e o Índice Geral de Cursos (IGC). Complementou que 

“existe uma forte tendência dos formuladores de políticas públicas de estabelecer 

indicadores e rankings”, mas o problema está em como são utilizados, já que só há 

como comparar as provas dos diferentes cursos quando realizadas em um mesmo 

ano e somente nas questões do Componente de Formação Geral, comuns a todos 

eles. Segundo a professora, pela primeira vez, em 2008, o próprio MEC divulgou um 

ranking: 

 

Se o objetivo fundamental do ENADE vai ser produzir um ranqueamento, os 
ingressantes devem ser excluídos do exame porque apenas “prejudicam” os 
resultados das IES. O objetivo central do exame foi perdido porque ele foi 
feito para aferir o progresso do estudante e o questionário de avaliação 
discente pode ser resumido a duas questões. O ENADE evoluiu ou 
regrediu? Do meu ponto de vista, regrediu. Na proposta original do exame, 
o interesse seria no conjunto de elementos que compõem o SINAES. Várias 
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transformações foram sendo impostas na análise do exame. Todos os 
indicadores são válidos, mas é o conjunto deles, como bem expresso no 
SINAES, que pode, ainda que de forma incompleta, mostrar uma IES e 
como ela contribui para com a sociedade (BRITO, M. R. F., 2008, p.841-
850). 

 

Na opinião de Brito (2008), o professor, em sua visão, examina os resultados 

dessas avaliações e busca entender o processo de aprendizagem, enquanto que o 

elaborador de políticas públicas dá prioridade ao ranqueamento e, muitas vezes, se 

utiliza dos indicadores para alocação de recursos e promoção da instituição.  

Quando criado com o intuito de avaliar a trajetória dos estudantes ao 

ingressar e ao concluir a graduação, o ENADE concebia uma mudança na forma de 

avaliar, pois partia do princípio que “os sujeitos aprendem durante o intervalo entre 

as testagens e com as provas [...] na noção de que as habilidades cognitivas são 

modificáveis” (BRITO, M. R. F., 2008, p.841-850). Buscava também aferir o potencial 

do ingressante e, do concluinte, as habilidades acadêmicas (domínio de 

conhecimento da área de estudo e capacidade de realizar tarefas relativas a ela) e a 

competência profissional (capacidade de colocar tais conhecimentos em prática em 

diferentes contextos e promover qualidade de vida para a sociedade).  

 

Considero que a avaliação do progresso acadêmico dos estudantes é 
importante e deve constituir parte das políticas públicas, porém precisam 
ser estabelecidos o limite e o real alcance desse tipo de avaliação, pois eles 
diferem de maneira crucial na própria concepção, no tipo de exame, no 
alcance, na forma de administração e utilização dos resultados da prova 
(por exemplo, se será usada ou não como nota para o estudante) etc 
(BRITO, M. R. F., 2008, p.841-850). 

 

Wanderley Messias da Costa, coordenador da Comunicação Social da 

Universidade de São Paulo (2005-2009) e a favor da não participação da USP no 

ENADE, em 2009, declarou que fica difícil determinar o que é desconhecimento do 

assunto e o que faz parte de boicote dos alunos em não responder as questões, já 

que o baixo desempenho no referido exame não reprova: 

  

O Enade, por sua vez, surgiu como uma forma de avaliar novos cursos que 
surgiram com a expansão das instituições. Porém acredito que esse 
objetivo não foi atingido. Isso fica claro ao se observar que cursos 
considerados ruins por ele, não foram fechados. [...] Quando se julga as 
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propriedades de uma instituição, o Enade leva em conta majoritariamente 
infraestrutura e recursos pedagógicos. Dessa forma, outros dados 
importantes não são devidamente representados pelos indicadores.[...] As 
queixas dos estudantes sobre os próprios cursos, sobre os currículos, sobre 
os tipos de aulas – algumas vezes entediantes – e até sobre a lotação das 
salas não são consideradas em uma avaliação desse tipo. Assim, esse 
mecanismo não é eficiente para avaliar a graduação da USP, uma vez que, 
não há plena segurança em seus resultados (REDAÇÃO JC, 2009, on-line). 

 

 Sonia Teresinha de Sousa Penin, diretora da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (FE-USP/2006-2010)) e membro do CONAES (1995-

2007 e 2016-2018), acredita que os resultados dos exames ENADE podem auxiliar a 

identificar as carências e dificuldades e propor melhorias na qualidade do ensino: 

 

No caso da educação superior, as avaliações podem identificar caminhos 
de expansão da democratização do acesso e da melhoria da qualificação 
dos estudantes, assim como promover políticas públicas de revalorização 
da educação superior, como parte de um projeto de desenvolvimento da 
nação brasileira (REDAÇÃO JC, 2009, on-line). 

 

Segundo o MEC/INEP, o conceito 3 para os cursos configura a média nacional, o 

que não significa que os cursos com conceitos 1 e 2 sejam ruins, apenas que seus 

alunos obtiveram médias mais baixas que os de outros cursos da mesma especialidade. 

"Teoricamente o que se pode dizer, por exemplo, é que um curso 3 agrega mais valor do 

que um curso 2", ou seja, os conceitos são relativos e “não se pode concluir 

automaticamente que um curso é bom ou ruim, mas sim que ele foi melhor ou pior que 

um curso igual oferecido por outra instituição” (MORENO, 2013, on-line).  

Paula Baptista Jorge Louzano, pedagoga e professora da Faculdade de 

Educação da USP (FE-USP/2012-2013), considera que este fato não desmerece o 

ENADE, mas ressalta que o MEC deveria divulgar que o conceito não revela “um padrão 

ou critério de qualidade”. Acredita que, "Para decidir se um curso é excelente, por 

exemplo, primeiro você tem que definir o que é excelente, e então fazer uma nota de 

corte nesse critério", mas o exame não possui tal nota de corte e sempre haverá cursos 

com conceitos de 1 a 5. Para ela, a não divulgação da nota média dos cursos, torna-se 

empecilho em se avaliar se aquele que alcançou o conceito 3 ou 5 não precisa ser 

revisto e alterado (MORENO, 2013, on-line). 
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O professor Luiz Henrique Amaral, reitor da Universidade Cruzeiro do Sul 

(UNICSUL/2017-atual) e da Universidade Cidade de São Paulo (UNICID/2012-atual) e     

pró-reitor de graduação da Universidade Cruzeiro do Sul (2009-2014 e 2003-2009), 

especialista em avaliação do ensino superior e avaliador do MEC, declarou que o 

ENADE precisa ser sempre divulgado junto a outros indicadores, como o Indicador de 

Diferença de Desempenho (IDD) e o Conceito Preliminar de Curso (CPC). Afirmou que 

"O Enade não mede as fragilidades e as diferenças que os alunos carregam na própria 

formação. A diferença de desempenho que se expressa nos cursos não pode ser 

explicada só pelo Enade, elas carregam diferenças pré-existentes na formação", motivo 

pelo qual a nota no ENEM e o perfil sócio-econômico são considerados quando o aluno 

é ingressante e, somados à nota do concluinte no ENADE, podem ajudar na avaliação 

do que lhe foi agregado pelo curso de graduação (MORENO, 2013, on-line). 

 Em 2013, o professor Adauto Marin Molck da PUC-Campinas (2003-atual), 

fez um estudo sobre a repercussão do ENADE no aprimoramento das IES e 

efetividade da avaliação dos graduandos. Considera o sistema, apesar das falhas, 

eficiente na avaliação das universidades e destaca a importância dos questionários 

respondidos pelos estudantes, “a ideia do exame é avaliar a entidade educacional, 

não só por aquilo que ela declara em seus relatórios, mas também pelo aluno que 

forma, através do questionário específico que ele responde sobre a instituição onde 

estuda” (DIGITAIS, PUC CAMPINAS, 2018, on-line), mas considera que o exame 

ainda apresenta problemas decorrentes das alterações que vem sofrendo desde o 

início de sua aplicação:  

 

O exame também já foi mais eficiente [...]  pois eram realizadas duas 
provas: o aluno ingressante prestava uma prova e, ao final do curso, 
prestava outra. Ou seja, dava para avaliar o progresso do estudante. Ou 
seja, saber como ele entrou e como ele saiu do curso (MORAES, 2018, on-
line). 

 

A professora Tatiana Dantas de Oliveira, diretora do curso de Artes Visuais da 

PUC-Campinas (2011-atual), também coloca em cheque a eficiência desse exame, 

visto que, devido à necessidade de preparar os alunos para conseguirem um bom 

desempenho, precisam ampliar a carga teórica, que julgam desnecessária para a 
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formação dos mesmos, em um curso de natureza mais focada na prática do que na 

teoria (MORAES, 2018, on-line). 

O INEP já estuda mudanças nos indicadores dessa avaliação, porque o 

modelo atual, baseado em conceitos 1 a 5 que não refletem os padrões de 

qualidade e não sinalizam a realidade dos cursos,  também dificulta a comparação 

com as provas dos anos anteriores em função das mudanças dos níveis de 

exigência que vêm ocorrendo. Rui Barbosa de Brito Junior, diretor de avaliação da 

Educação Superior do INEP (2016-2017), confirmou a possibilidade de alterar os 

métodos de conceituação: "Para [o Enade] 2017, não será possível mudar essa 

metodologia. Mas ao longo desse ano estamos estudando formas de tornar o Enade 

comparável. Para 2018, podemos ter um Enade diferente" (FOLHAPRESS, 2017, 

on-line). Outra alteração que está prevista de acontecer desde 2016, é a inclusão da 

nota obtida pelo aluno em seu histórico escolar, o que faria com que o exame 

passasse a ser visto com mais seriedade pelos graduandos e minimizaria as 

possibilidades de boicote por parte deles ou das próprias IES que não queiram ser 

avaliadas. O consultor em Educação Fernando Kutova, em 2015, fez uma 

declaração quanto à importância de se incluir a nota do exame no histórico escolar 

para se evitar o boicote: 

 

Da forma como está hoje, os estudantes não se sentem estimulados e 
entram em sala apenas por ser pré-requisito para retirar o diploma. Em 
seguida, zeram a prova. Às vezes, a própria instituição percebe que não 
tem condições de ser classificada e estimula o boicote dos alunos ao exame 
para escapar da avaliação (KIEFER, 2015, on-line). 

 

Há, ainda, muitas opiniões divergentes sobre a efetividade em se avaliar 

desempenho do aluno universitário graduando, conceituar os cursos superiores e 

qualificar as IES pelos exames ENADE.  O que não há dúvida é que a formação do 

estudante universitário não pode se limitar aos conhecimentos técnicos de sua futura 

profissão. A professora Márcia Regina de Brito da UNICAMP, em 2008, já havia 

tecido comentários, a respeito, em seu artigo Sinaes e o Enade: da concepção à 

implantação:  
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Os documentos oficiais que tratam do ENADE indicam que, na passagem 
pela IES, além de dominar os conhecimentos e desenvolver as habilidades 
e competências necessárias para o perfil da profissão escolhida, espera-se 
que os graduandos evidenciem a compreensão de temas que transcendam 
ao seu ambiente próprio de formação e sejam importantes para a realidade 
contemporânea. Essa compreensão vincula-se a perspectivas críticas, 
integradoras e à construção de sínteses contextualizadas. Esse 
componente da prova não trata de conhecimentos gerais, mas, sim, da 
formação do estudante que ultrapassa os conteúdos tratados em 
disciplinas. São temas próprios da formação de cidadãos conscientes, 
engajados e aptos a atuar com ética e consciência social em um mundo 
com diferentes exigências (BRITO, M. R. F., 2008, p.841-850). 
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4 EDUCAÇÃO E OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO TÉCNICA E HUMANA NA  

   HABILITAÇÃO PROFISSIONAL EM LETRAS  

 

Em vista dos avanços tecnológicos, a eficácia técnica passou a ter um papel 

fundamental na sociedade contemporânea, em detrimento da formação filosófica e 

humana. Isto afetou, além dos outros níveis, o ensino superior, conduzido ao 

pragmatismo e ao tecnicismo com foco apenas no mercado de trabalho. As 

Diretrizes Curriculares dos cursos superiores comprovam este direcionamento e 

impõem ao ensino brasileiro modelos culturais e educacionais de países 

desenvolvidos e, tanto os Institutos de Educação Superior públicos, quanto os 

confessionais, estão sendo sublimados pelo novo modelo mercantilizado de ensino 

superior, que prepara o aluno para funções técnico-operacionais, para o mundo da 

produção e não o induz às análises e reflexões sobre o sentido de sua formação 

(SEVERINO, 2017).   

Ainda recente, a universidade brasileira enfrenta muitos problemas: 

obstáculos para garantir sua contribuição para o desenvolvimento social de todas as 

camadas da sociedade, os equívocos na sua concepção, sua condução egoística 

focada em interesses particulares, sua falta de identidade, contradições internas e 

riscos externos, como a falta de políticas governamentais em prol do interesse 

público, de planejamento e de recursos humanos, técnicos e financeiros. Hoje, 

desvalorizada principalmente pela perda de prestígio das carreiras profissionais e 

oportunidades restritas no mercado de trabalho, as universidades sofrem corrosões 

internas, tanto as públicas, fechando-se às inovações em razão de burocracias, 

quanto as particulares, interessadas em atender as demandas do mercado sem 

priorizar a qualidade na formação de seus alunos (SEVERINO, 2017). 

Na opinião de Severino (2017), a formação universitária pode ser dividida em 

três esferas necessárias ao estudante:  

- a apropriação do conhecimento científico e tecnológico da área de estudo; 

- o domínio das habilidades técnicas do mundo de trabalho; 

- o desenvolvimento da sensibilidade política, ética e estética, a percepção da  

  condição humana e do existir em uma sociedade histórica.  
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 Segundo ele, a meta da formação universitária para o aluno é de “assegurar 

um saber competente para um fazer eficiente” (Severino 2017, p.112), é 

profissionalizante, sem, no entanto, se restringir à formação técnica especializada, já 

que a prática humana não é robotizada, mas intencionada. O homem precisa 

sobreviver e estabelecer relações significativas entre os fatos e sua a existência, 

entre o que é objetivo e subjetivo, e desenvolver seu conhecimento científico, 

estético-valorativo e filosófico para a atribuição de um sentido a sua existência na 

história e clareamento das falsas ideologias que levam à alienação (SEVERINO, 

2017). 

O curso de Letras no Brasil visa formar profissionais especialistas na estrutura 

e funcionamento da língua portuguesa e/ou estrangeira, suas literaturas e 

manifestações culturais:  

- o bacharel tem a possibilidade de atuar em redação, revisão e edição de 

textos, crítica literária e tradução.  

- o licenciado, que pode trabalhar como professor, também estuda as áreas 

pedagógicas e realiza estágio para lecionar no Ensino Básico.  

De acordo com os Relatórios Síntese do ENADE 2005 (p.1) e 2014 (p.7), o 

exame tem como objetivo “aferir o desempenho” dos universitários (iniciantes e 

concluintes de 2004 a 2008 e somente dos concluintes a partir de 2009) no que 

concerne aos:  

 

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo 
curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências 
decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para 
compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão,  
ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento 
(BRASIL, INEP, ENADE 2005, p.1 e ENADE 2014, p.7). 

 

Dois componentes estruturam o ENADE, um de conhecimento de assuntos 

gerais e outro de assuntos próprios da graduação: o Componente de Formação 

Geral, comum às provas das diferentes áreas (avalia competências, habilidades 

conhecimentos gerais e compreensão de temas diversos da realidade brasileira e 

mundial) e o Componente de Conhecimento Específico (avalia o domínio dos 

conhecimentos e habilidades para perfil profissional esperado).  
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As provas do exame ENADE 2005 foram compostas da seguinte forma:  

- 10 questões de Formação Geral, sendo 7 objetivas de múltipla escolha 

(Q.01 a Q.07) e 3 discursivas (Q.01 a Q.03), comuns a todas as áreas de 

Letras;  

- 30 questões de Componente Específico, com 25 objetivas, sendo 22 de 

conteúdos gerais (Q.08 a Q.29), comuns a todas as áreas de Letras e 3 

específicas para Bacharelado, Licenciatura em Língua Portuguesa e 

Licenciatura em Língua Estrangeira (Q.30 a Q.32), além de 5 discursivas, 

sendo 4 de conteúdos gerais (Q.04 a Q.07) e 1 específica para Bacharelado, 

Licenciatura em Língua Portuguesa e Licenciatura em Língua Estrangeira 

(Q.08, Q.09 e Q.10). 

A TABELA 13 mostra as quantidades e numeração das Questões Objetivas e 

Discursivas de Componente Geral e Específico, por modalidade, no ENADE 2005: 

 

TABELA 13 – ENADE 2005 : Questões de Componente Geral e Específico 

ENADE 2005 

LETRAS 

QUESTÕES OBJETIVAS QUESTÕES DISCURSIVAS 

Número Quantidade Área Número Quantidade Área 

Formação 
Geral 

Q.01 a 07 7 todas Q.01 a 03 3 todas 

Componente 
Específico 

Q.08 a 29 22 todas Q.04 a 07 4 todas 

Q.30 a 32 3 LLP Q.8 1 LLP 

Q.30 a 32 3 LLE Q.9 1 LLE 

Q.30 a 32 3 B Q.10 1 B 

Fonte: MEC/INEP/DEAES – ENADE/2005  

Legenda: B=Bacharelado; LLP=Licenciatura em Língua Portuguesa; LLE=Licenciatura em Língua 
Estrangeira 

 

As provas do exame ENADE 2014 foram assim constituídas:  

- 10 questões de Formação Geral, sendo 8 objetivas de múltipla escolha 

(Q.01 a Q.08) e 2 discursivas (Q.01 a Q.02), comuns a todas as áreas de 

Letras;  

- 30 questões de Componente Específico, com 27 objetivas, sendo 22 

próprias para cada formação (Q.09 a Q.30), 5 só para Bacharelado e 5 
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comuns para as Licenciaturas em Português, Português e Espanhol e 

Português e Inglês (Q.31 a Q.35), além das 3 discursivas exclusivas para 

Bacharelado e para cada uma das Licenciaturas (Q.03 a Q.05). 

A TABELA 14 mostra as quantidades e numeração das Questões Objetivas e 

Discursivas de Componente Geral e Específico, por modalidade, no ENADE 2014: 

 

TABELA 14 – ENADE 2014: Questões de Componente Geral e Específico 

ENADE 2014 

LETRAS 

QUESTÕES OBJETIVAS QUESTÕES DISCURSIVAS 

Número Quantidade Área Número Quantidade Área 

Formação 
Geral 

Q.01 a 08 8 todas Q.01 a 02 2 todas 

Componente 
Específico 

Q.09 a 30 22 BLP Q.03 a 05 3 BLP 

Q.09 a 30 22 LLP Q.03 a 05 3 LLP 

Q.09 a 30 22 LLPE Q.03 a 05 3 LLPE 

Q.09 a 30 22 LLPI Q.03 a 05 3 LLPI 

Q.31 a 35 5 BLP - - - 

Q.31 a 35 5 LLP 

LLPE 

LLPI 

- - - 

Fonte: MEC/INEP/DEAES – ENADE/2014  

Legenda: BLP=Bacharelado em Letras-Português; LLP=Licenciatura em Letras-Português; 
LLPE=Licenciatura em Letras-Português e Espanhol; LLPI= Licenciatura em Letras-Português e 
Inglês 

  

Para deixar mais claros os objetivos de cada tipo de prova para a área de 

Letras, tanto do ENADE 2005, quanto do ENADE 2014, na seção secundária 4.1 

serão apresentados apenas os temas das questões de Componente Específico, das 

questões objetivas e das discursivas, por tratarem da formação profissional da área 

mais voltada ao tecnicismo, à prática docente e aquisição da segunda língua; em 

contrapartida, as questões de Formação Geral se farão presentes na seção 

secundária 4.2 por abordarem a formação integral e humanística dos estudantes. Na 

seção secundária 4.3, serão citadas apenas as questões de Componente Específico 

relativas à formação pedagógica dos licenciados em Letras. 
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4.1 FORMAÇÃO TÉCNICA DO PROFISSIONAL DE LETRAS 

 

As provas de Componente Específico do ENADE 2005 e 2014 para a área de 

Letras referenciaram-se nos estudos (BRASIL, INEP, ENADE 2005 e 2014 p.1 a 6): 

- linguísticos (formação, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, discurso, 

leitura e produção de textos);  

- literários (história, gêneros, conceitos, teorias);  

- formativos do profissional (ensino reflexivo, teorias, métodos e técnicas de 

ensino, aprendizagem, produção e disseminação do conhecimento e teorias 

de aquisição de língua portuguesa e estrangeira).  

 

 

4.1.1 QUESTÕES DE COMPONENTE ESPECÍFICO DO ENADE 2005 

 

As provas de Componente Específico do ENADE 2005 para a área de Letras, 

elaboradas em respeito às Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos, aprovadas 

e instituídas pelo Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação 

(BRASIL, INEP, ENADE 2005 – RELATÓRIO SÍNTESE, p.3 e 4), buscaram alcançar 

os seguintes objetivos:  

- articular-se com todos os instrumentos que compõem SINAES e contribuir 

para a avaliação dos cursos de Letras no Brasil (levantamento das 

competências, dados e análise de necessidades);  

- oferecer subsídios para o desenvolvimento de ações de melhoria da 

qualidade de ensino (discussões e acompanhamento) e incentivar as 

instituições de Educação Superior a formularem políticas de melhorias (pela 

utilização dos resultados do ENADE e adequação da formação do graduado 

às necessidades da sociedade).  

A TABELA 15 mostra as quantidades e numeração das Questões Objetivas e 

Discursivas de Componente Específico por modalidade: 



107 
 

  

TABELA 15 – ENADE 2005: Questões de Componente Específico  

ENADE 2005 

LETRAS 

QUESTÕES OBJETIVAS QUESTÕES DISCURSIVAS 

Número Quantidade Área Número Quantidade Área 

Componente 
Específico 

Q.08 a 29 22 todas Q.04 a 07 4 todas 

Q.30 a 32 3 LLP Q.08 1 LLP 

Q.30 a 32 3 LLE Q.09 1 LLE 

Q.30 a 32 3 B Q.10 1 B 

Fonte: MEC/INEP/DEAES – ENADE/2005  

Legenda: B=Bacharelado; LLP=Licenciatura em Língua Portuguesa; LLE=Licenciatura em Língua 
Estrangeira 

 

a. QUESTÕES OBJETIVAS - LETRAS (B, LLP, LLE)  

No ENADE 2005, nas Questões Objetivas 08 a 29 (Q.08-Q.29) do 

Componente Específico, os concluintes atingiram a média de 37,0. Estas abordaram 

conteúdos gerais da área de Letras, trataram dos seguintes temas e buscaram aferir 

estas habilidades (BRASIL, INEP – Relatório ENADE/2005, p.44-45):  

 Q.08 - Semântica. Visão crítica das perspectivas teóricas adotadas nas 

investigações linguísticas; 

 Q.09 - Sintaxe semântica e leitura. Visão crítica das perspectivas teóricas 

adotadas nas investigações linguísticas; 

 Q.10 - Processo de Produção de textos. Domínio da língua portuguesa na 

norma culta e nas manifestações oral e escrita; 

 Q.11 - Aspectos Fonológicos da Língua Portuguesa. Visão crítica das 

perspectivas teóricas adotadas nas investigações lingüísticas; 

 Q.12 - Sociolinguística. Reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como 

fenômeno social; 

 Q.13 - Análise do Discurso. Reflexão analítica e crítica sobre a linguagem 

como fenômeno cultural, político e ideológico; 

 Q.14 - Linguística Textual. Domínio da língua portuguesa na norma culta e 

nas manifestações oral e escrita; 

 Q.15 - Processos de leitura. Domínio da língua portuguesa na norma culta e 

nas manifestações oral e escrita; 
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 Q.16 - Aspectos Pragmáticos e Discursivos. Visão crítica das perspectivas 

teóricas adotadas nas investigações lingüísticas; 

 Q.17 - Psicolinguística. Abordagem crítica da perspectiva teórica; 

 Q.18 - Aspectos Morfológicos da Língua Portuguesa. Visão crítica das 

perspectivas teóricas adotadas nas investigações linguísticas; 

 Q.19 - Texto, contexto, intertextualidade. Competência intercultural e visão 

crítica das inter-relações culturais; 

 Q.20 - Periodização literária. Reflexão crítica sobre relações literárias e 

culturais; 

 Q.21 - Conceitos e funções da literatura. Literatura e Recepção. Domínio e 

visão crítica das periodizações literárias e culturais; 

 Q.22 - Literatura e inter-relação com outros sistemas semióticos. 

Competência intercultural e visão crítica das inter-relações culturais; 

 Q.23 - Gêneros literários. Domínio e visão crítica das categorias de gêneros 

literários; 

 Q.24 - Literatura e inter-relação com outros sistemas semióticos. 

Competência intercultural e visão crítica das inter-relações culturais; 

 Q.25 - Texto, contexto e intertextualidade. Competência intercultural e 

reflexão crítica sobre relação entre textos e contextos; 

 Q.26 - Conceitos e funções da literatura. Reflexão teórica e crítica sobre 

conceitos da teoria literária; 

 Q.27 - Periodização literária. Domínio e visão crítica das periodizações 

literárias e culturais; 

 Q.28 - Texto, contexto e Intertextualidade. Competência intercultural e 

reflexão crítica sobre relações entre textos e contextos; 

 Q.29 - Literatura e inter-relação com outros sistemas semióticos. 

Competência intercultural e visão crítica das inter-relações culturais.  

 

b. QUESTÕES OBJETIVAS - LICENCIATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Nas Questões Objetivas 30, 31 e 32 do Componente Específico do ENADE 

2005 para Licenciatura em Língua Portuguesa, os concluintes atingiram a média de 

51,5. Estas abordaram conteúdos específicos da formação, trataram dos seguintes 
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temas e buscaram aferir estas habilidades (BRASIL, INEP – Relatório ENADE/2005, 

p.51):  

 Q.30 - Teorias, métodos e técnicas de ensino e aprendizagem de língua 

materna. Análise e reflexão crítica acerca de conteúdos referentes à formação 

profissional; 

 Q.31 - Teorias de aquisição de língua materna. Análise e reflexão crítica 

acerca de conteúdos referentes à formação profissional; 

 Q.32 - Teorias, métodos e técnicas de ensino e aprendizagem de língua 

materna. Compreensão da formação profissional como processo contínuo, 

autônomo e permanente, à luz da dinâmica do mercado de trabalho. 

 

c. QUESTÕES OBJETIVAS - LICENCIATURA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Nas Questões Objetivas 30, 31 e 32 do Componente Específico do ENADE 

2005 para Licenciatura em Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), os concluintes 

atingiram a média de 54,3. As mesmas abordaram conteúdos específicos da 

formação, trataram dos seguintes temas seguintes e buscaram averiguar estas 

habilidades (BRASIL, INEP – Relatório ENADE/2005, p.55):  

 Q.30 - Teorias de aquisição de segunda língua ou língua estrangeira. Análise 

e reflexão crítica acerca de conteúdos referentes à formação profissional; 

 Q.31 - Teorias, métodos e técnicas de ensino e aprendizagem de segunda 

língua ou língua estrangeira. Análise e reflexão crítica acerca de conteúdos 

referentes à formação profissional; 

 Q.32 - Teorias, métodos e técnicas de ensino e aprendizagem de segunda 

língua ou língua estrangeira. Compreensão da formação profissional como 

processo contínuo, autônomo e permanente, à luz da dinâmica do mercado 

de trabalho. 

 

d. QUESTÕES OBJETIVAS - BACHARELADO 

Nas Questões Objetivas 30, 31 e 32 do Componente Específico do ENADE 

2005 para Bacharelado (em Língua Portuguesa), os concluintes atingiram a média 

de 47,0. Estas abordaram conteúdos específicos da formação, trataram dos 
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seguintes temas e buscaram aferir estas habilidades (BRASIL, INEP – Relatório  

ENADE/2005, p.48):  

 Q.30 - Metodologia de disseminação do conhecimento. Análise e reflexão 

crítica acerca de conteúdos referentes à formação profissional; 

 Q.31 - Metodologia de produção. Compreensão da formação profissional 

como processo contínuo, autônomo e permanente, à luz da dinâmica do 

mercado de trabalho; 

 Q.32 - Metodologia e produção. Análise e reflexão crítica acerca de 

conteúdos referentes à formação profissional. 

 

e. QUESTÕES DISCURSIVAS – LETRAS (B, LLP, LLE) 

As Questões Discursivas 04, 05, 06 e 07 (Q.04-Q.09) do Componente 

Específico do ENADE 2005, de conteúdos gerais e comuns aos participantes da 

área de Letras, trataram dos seguintes buscaram aferir as seguintes habilidades 

(BRASIL, INEP – Relatório ENADE/2005, p.62-67):  

 Q.04 - Reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como fenômeno social. 

A média dos concluintes nesta questão foi de 12,4; 

 Q.05 - Reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como fenômeno 

histórico. A média dos concluintes nesta questão foi de apenas 2,4; 

 Q.06 - Reflexão analítica e crítica sobre a questão dos valores literários. A 

média dos concluintes nesta questão foi de apenas 7,3; 

 Q.07 - Domínio e visão crítica de teorias da recepção de textos. A média dos 

concluintes nesta questão foi de apenas 6,5. 

 

f. QUESTÕES DISCURSIVAS – LETRAS (B, LLP, LLE) 

As Questões Discursivas 08, 09 e 10 (Q.08-Q.10) do Componente Específico 

do ENADE 2005, de conteúdos próprios para cada graduação, buscaram aferir as 

seguintes habilidades (BRASIL, INEP – Relatório ENADE/2005, p.68-72):  

 Q.08 - Licenciatura em Língua Portuguesa. Domínio de metodologia de 

ensino de línguas. A média dos concluintes nesta questão foi de 31,2; 

 Q.09 - Licenciatura em Língua Estrangeira. Domínio de metodologia de 

ensino de línguas. A média dos concluintes nesta questão foi de 48,9; 
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 Q.10 - Bacharelado. Compreensão da formação profissional como processo 

contínuo, autônomo e permanente, à luz da dinâmica do mercado de trabalho. 

A média dos concluintes nesta questão foi de apenas 8,4. 

Na TABELA 16, encontra-se um resumo das médias alcançadas pelos 

concluintes nas Questões Objetivas e Discursivas de Componente Específico do 

ENADE 2005:  

 

TABELA 16 – ENADE 2005: Médias nas Questões de Componente Específico 

ENADE 2005 

LETRAS 

QUESTÕES OBJETIVAS QUESTÕES DISCURSIVAS 

Número Média Brasil Área Número Média Brasil Área 

Componente 
Específico 

Q.08 a 29 37,0 todas Q.04 12,4 todas 

Q.30 a 32 51,5 LLP Q.05 2,4 todas 

Q.30 a 32 54,3 LLE Q.06 7,3 todas 

Q.30 a 32 47,0 B Q.07 6,5 todas 

- - - Q.08 31,2 LLP 

- - - Q.09 48,9 LLE 

- - - Q.10 8,4 B 

Fonte: MEC/INEP/DEAES – ENADE/2005  

Legenda: B=Bacharelado; LLP=Licenciatura em Língua Portuguesa; LLE=Licenciatura em Língua 
Estrangeira 

 

Percebe-se que as médias das Questões Objetivas Q.30 a Q.32 variaram 

pouco, de 47,0 a 54,3, nas três modalidades (Bacharelado, Licenciatura em Língua 

Portuguesa e Licenciatura em Língua Estrangeira – Inglês ou Espanhol), ficando o 

Bacharelado com a menor delas e Licenciatura em Língua Estrangeira com a mais 

elevada. De forma diferente, nas Questões Discursivas Q.08 a Q.10, cada qual 

específica para cada uma das três áreas, as médias variaram muito, de 8,4 a 48,9, 

ficando a maior novamente com Licenciatura em Língua Estrangeira na Questão 09 

sobre metodologias no ensino de línguas, alcançando quase 50%, e a menor delas 

com Bacharelado na Questão Q.10, atingindo apenas 8,4, ou seja, nem 10% de 

rendimento, questão esta que tratava da compreensão da formação profissional 

como um processo contínuo. 

 



112 
 

 

4.1.2 QUESTÕES DE COMPONENTE ESPECÍFICO DO ENADE 2014 

 

 Para o ENADE 2014, o Anexo IX de seu Relatório Síntese da Área de Letras 

– Português (BRASIL, INEP, ENADE 2014, p.574-580) explica como se dá o 

processo de elaboração das provas de conhecimentos gerais e específicos de cada 

área, sob que orientações, membros participantes e diretrizes seguidas. A partir 

disso, quais as “características de perfil” e “conjunto de recursos” (competências, 

escolhas e habilidades) dos egressos e “objetos de conhecimento” (conteúdos) 

solicitados em cada questão (ANEXO C).  

 A TABELA 17 mostra as quantidades e numeração das Questões Objetivas e 

Discursivas de Componente Específico para cada uma das modalidades:  

 

TABELA 17 – ENADE 2014: Questões de Componente Específico 

ENADE 2014 
LETRAS 

QUESTÕES OBJETIVAS QUESTÕES DISCURSIVAS 

Número Quantidade Área Número Quantidade Área 

Componente 
Específico 

Q.09 a 30 22 BLP Q.03 a 05 3 BLP 

Q.09 a 30 22 LLP Q.03 a 05 3 LLP 

Q.09 a 30 22 LLPE Q.03 a 05 3 LLPE 

Q.09 a 30 22 LLPI Q.03 a 05 3 LLPI 

Q.31 a 35 5 BLP - - - 

Q.31 a 35 5 LLP - - - 

 Q.31 a 35 5 LLPE    

 Q.31 a 35 5 LLPI    

Fonte: MEC/INEP/DEAES – ENADE/2014  

Legenda: BLP=Bacharelado em Letras-Português; LLP=Licenciatura em Letras-Português; 
LLPE=Licenciatura em Letras-Português e Espanhol; LLPI= Licenciatura em Letras-Português e 
Inglês 

 

Deve-se observar, que existem dois grupos de Questões Objetivas Q.31 a 

Q.35, as próprias para Bacharelado em Letras-Português (BLP), que abordam as 

manifestações linguísticas e literárias, e iguais para as três Licenciaturas em Letras-
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Português (LLP), em Letras-Português e Espanhol (LLPE) e em Letras-Português e 

Inglês (LLPI), sobre teorias, práticas, projetos e políticas educacionais: 

 

a. QUESTÕES OBJETIVAS - BACHARELADO EM PORTUGUÊS 

  No ENADE 2014, nas Questões Objetivas 09 a 35 (Q.09-Q.35) do 

Componente Específico para Bacharelado em Letras – Português, os concluintes de 

Bacharelado atingiram a média de 48,4. Estas questões buscaram associar 

características, competências e conteúdos abaixo listados. As questões Q.09 a 

Q.16, Q.18, Q.20 a Q.23 e Q.25 são as mesmas da Licenciatura; as questões Q.17, 

Q.19, Q.24. Q.26 a Q.35 são específicas para Bacharelado (BRASIL, INEP – 

Relatório ENADE/2014, p.576-577): 

 Q.09 - Competência intercultural. Domínio das normas da língua portuguesa 

nas suas manifestações oral e escrita em termos de recepção e produção de 

textos. Variação linguística; 

 Q.10 - Capacidade de refletir teoricamente sobre a linguagem. Compreender 

e analisar a organização e funcionamento dos vários componentes 

linguísticos. Aspectos distintivos, linguísticos e extralinguísticos do português 

do Brasil; 

 Q.11 - Competência intercultural. Refletir analítica, crítica e teoricamente 

acerca das manifestações literárias e culturais. Manifestações populares da 

Literatura; 

 Q.12 - Capacidade de analisar criticamente diferentes manifestações 

linguísticas e literárias. Refletir analítica, crítica e teoricamente acerca das 

manifestações literárias e culturais. Gêneros literários (da Antiguidade à 

Contemporaneidade); 

 Q.13 - Competência linguística e discursiva. Analisar e compreender os 

processos de leitura e produção de textos. Gêneros discursivos; 

 Q.14 - Capacidade de analisar criticamente diferentes manifestações 

linguísticas e literárias. Analisar e compreender os processos de leitura e 

produção de textos. Gêneros discursivos; 

 Q.15 - Capacidade de analisar criticamente diferentes manifestações 

linguísticas e literárias. Refletir analítica, crítica e teoricamente acerca das 

manifestações literárias e culturais. Movimentos literários; 
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 Q.16 - Capacidade de refletir teoricamente sobre a linguagem. Refletir 

analítica, crítica e teoricamente acerca das manifestações literárias e 

culturais. Conceitos de literatura e cultura; 

 Q.17 - Capacidade de analisar criticamente diferentes manifestações 

linguísticas e literárias. Analisar e compreender os processos de leitura e 

produção de textos. Inter-relações da Literatura com outros sistemas culturais 

e semióticos; 

 Q.18 - Capacidade de refletir teoricamente sobre a linguagem. Refletir 

analítica e criticamente acerca das teorias linguísticas que concebem a 

linguagem como fenômeno psicológico, social, histórico, cultural, político e 

ideológico. Concepções de língua nas diversas teorias linguísticas; 

 Q.19 - Capacidade de refletir teoricamente sobre a linguagem. Compreender 

e analisar a organização e funcionamento dos vários componentes 

linguísticos. Níveis de análise da língua; 

 Q.20 - Capacidade de refletir teoricamente sobre a linguagem. Refletir 

analítica e criticamente acerca das teorias linguísticas que concebem a 

linguagem como fenômeno psicológico, social, histórico, cultural, político e 

ideológico. Formação histórica da língua portuguesa; 

 Q.21 - Capacidade de analisar criticamente diferentes manifestações 

linguísticas e literárias. Refletir analítica e criticamente acerca das teorias 

linguísticas, que concebem a linguagem como fenômeno psicológico, social, 

histórico, cultural, político e ideológico. Gêneros discursivos; 

 Q.22 - Capacidade de refletir teoricamente sobre a linguagem. Refletir 

analítica, crítica e teoricamente acerca das manifestações literárias e 

culturais. Teorias críticas da Literatura; 

 Q.23 - Capacidade de refletir teoricamente sobre a linguagem. Refletir 

analítica e criticamente acerca das teorias linguísticas que concebem a 

linguagem como fenômeno psicológico, social, histórico, cultural, político e 

ideológico. Teorias de aquisição da linguagem oral e escrita; 

 Q.24 - Capacidade de analisar criticamente diferentes manifestações 

linguísticas e literárias. Refletir analítica, crítica e teoricamente acerca das 

manifestações literárias e culturais. Formação do cânone e do anticânone; 
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 Q.25 - Capacidade de refletir teoricamente sobre a linguagem. Refletir 

analítica e criticamente acerca das teorias linguísticas que concebem a 

linguagem como fenômeno psicológico, social, histórico, cultural, político e 

ideológico. Níveis de análise da língua; 

 Q.26 - Domínio de tecnologias para pesquisa e ensino. Utilizar tecnologias 

para a pesquisa e ensino na sua prática profissional. Tecnologias da 

informação e da comunicação; 

 Q.27 - Capacidade de refletir teoricamente sobre a linguagem. Refletir 

analítica e criticamente acerca das teorias linguísticas que concebem a 

linguagem como fenômeno psicológico, social, histórico, cultural, político e 

ideológico. Níveis de análise da língua e tecnologias da informação e da 

comunicação; 

 Q.28 - Capacidade de refletir teoricamente sobre a linguagem. Compreender 

e analisar a organização e funcionamento dos vários componentes 

linguísticos. Níveis de análise da língua; 

 Q.29 - Capacidade de refletir teoricamente sobre a linguagem. Refletir 

analítica e criticamente acerca das teorias linguísticas que concebem a 

linguagem como fenômeno psicológico, social, histórico, cultural, político e 

ideológico. Formação histórica da língua portuguesa; 

 Q.30 - Capacidade de refletir teoricamente sobre a linguagem. Analisar e 

compreender os processos de leitura e produção de textos. Níveis de análise 

da língua; 

 Q.31 - Capacidade de refletir teoricamente sobre a linguagem. Refletir 

analítica, crítica e teoricamente acerca das manifestações literárias e 

culturais. Teorias críticas da Literatura; 

 Q.32 - Capacidade de analisar criticamente diferentes manifestações 

linguísticas e literárias. Refletir analítica, crítica e teoricamente acerca das 

manifestações literárias e culturais. Formação do cânone e do anticânone; 

 Q.33 - Capacidade de analisar criticamente diferentes manifestações 

linguísticas e literárias. Refletir analítica, crítica e teoricamente acerca das 

manifestações literárias e culturais. Especificidades da linguagem literária; 
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 Q.34 - Capacidade de analisar criticamente diferentes manifestações 

linguísticas e literárias. Refletir analítica, crítica e teoricamente acerca das 

manifestações literárias e culturais. Movimentos literários; 

 Q.35 - Capacidade de analisar criticamente diferentes manifestações 

linguísticas e literárias. Refletir analítica, crítica e teoricamente acerca das 

manifestações literárias e culturais. Gêneros literários (da Antiguidade à 

Contemporaneidade). 

 

b. QUESTÕES OBJETIVAS - LICENCIATURA EM PORTUGUÊS 

No ENADE 2014, nas Questões Objetivas 09 a 35 (Q.09-Q.35) do 

Componente Específico para Licenciatura em Letras – Português, os concluintes de 

Licenciatura atingiram a média de 40,5. Estas questões buscaram associar 

características, competências e conteúdos abaixo listados. As questões Q.09 a 

Q.16, Q.18, Q.20 a Q.23 e Q.25 são as mesmas do Bacharelado; as questões Q.17, 

Q.19, Q.24. Q.26 a Q.30 são específicas para Licenciatura em Português, sendo que 

as questões Q.31 a Q.35 foram elaboradas pela Comissão Assessora de Pedagogia 

e são as mesmas para todas as Licenciaturas em Letras (Português, Português e 

Espanhol e Português e Inglês) (BRASIL, INEP – Relatório ENADE/2014, p.578-

580): 

 Q.17 - Domínio de tecnologias para pesquisa e ensino. Utilizar tecnologias 

para a pesquisa e ensino na sua prática profissional. Inter-relações da 

Literatura com outros sistemas culturais e semióticos; 

 Q.19 - Capacidade de refletir teoricamente sobre a linguagem. Refletir 

analítica e criticamente acerca das teorias linguísticas que concebem a 

linguagem como fenômeno psicológico, social, histórico, cultural, político e 

ideológico. Níveis de análise da língua; 

 Q.24 - Habilidade para produzir e disseminar conhecimentos. Atuar 

eticamente em diferentes contextos interculturais. Formação do cânone e do 

anticânone; 

 Q.26 - Capacidade de refletir teoricamente sobre a linguagem. Refletir 

analítica e criticamente acerca das teorias linguísticas que concebem a 

linguagem como fenômeno psicológico, social, histórico, cultural, político e 

ideológico. Teorias de aquisição da linguagem oral e escrita; 
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 Q.27 - Habilidade para produzir e disseminar conhecimentos. Atuar 

eticamente em diferentes contextos interculturais. Concepções de língua nas 

diversas teorias linguísticas. Teorias e métodos de ensino e aprendizagem de 

língua e literatura; 

 Q.28 - Domínio de tecnologias para pesquisa e ensino. Utilizar tecnologias 

para a pesquisa e ensino na sua prática profissional. Tecnologias da 

informação e da comunicação; 

 Q.29 - Capacidade, no que diz respeito aos licenciados, de analisar, avaliar e 

propor práticas pedagógicas. Dominar metodologias de ensino de língua e 

literaturas, com vistas à transposição didática dos conhecimentos para os 

diferentes níveis de ensino. Teorias e métodos de ensino e aprendizagem de 

língua e Literatura; 

 Q.30 - Capacidade, no que diz respeito aos licenciados, de analisar, avaliar e 

propor práticas pedagógicas. Dominar metodologias de ensino de língua e 

literaturas, com vistas à transposição didática dos conhecimentos para os 

diferentes níveis de ensino. Teorias e métodos de ensino e aprendizagem de 

língua e Literatura; 

 Q.31 - Compromisso social (sociedade includente, equânime, justa e 

solidária). Conhecer e desenvolver o processo de construção e avaliação do 

projeto político-pedagógico, de currículos e programas na área da educação. 

Gestão democrática educacional; 

 Q.32 - Compreensão do contexto sociocultural, político, econômico e 

educacional. Conhecer, analisar e compreender as políticas educacionais e 

seus processos de implementação e avaliação, bem como os textos legais 

relativos à organização da educação nacional. Planejamento, organização e 

gestão escolar e em outros espaços educativos e políticas, organização e 

financiamento da educação brasileira; 

 Q.33 - Fundamentação epistemológica. Articular as teorias pedagógicas às de 

currículo no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Teorias 

pedagógicas e Psicologia da Educação (aprendizagem e desenvolvimento); 

 Q.34 - Atitude investigativa e de trabalho em equipe. Articular as teorias 

pedagógicas às de currículo na elaboração e avaliação de projetos 

pedagógicos e na organização e na gestão do trabalho educativo escolar e 
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não-escolar. Coordenação, elaboração e avaliação de projeto político-

pedagógico e planejamento, organização e gestão escolar e em outros 

espaços educativos; 

 Q.35 - Postura ética. Planejar, implementar e avaliar projetos educativos 

contemplando e articulando a diversidade e as múltiplas relações das esferas 

do social: cultural, ética, estética, científica e tecnológica. Educação inclusiva 

e diversidade. 

 

c. QUESTÕES OBJETIVAS - LICENCIATURA EM PORTUGUÊS E 

ESPANHOL 

No ENADE 2014, nas Questões Objetivas 09 a 35 (Q.09-Q.35) do 

Componente Específico para Letras – Português e Espanhol (Licenciatura), os 

concluintes atingiram a média de 37,5. Estas questões para a área de Letras – 

Português e Espanhol na modalidade Licenciatura buscaram associar 

características, competências e conteúdos abaixo listados. As questões Q.31 a Q.35 

foram elaboradas pela Comissão Assessora de Pedagogia e são as mesmas para 

todas as Licenciaturas em Letras (Português, Português e Espanhol e Português e 

Inglês) (BRASIL, INEP – Relatório ENADE/2014, p.378-383): 

 Q.09 - Competência linguística e intercultural, evidenciada na capacidade de 

lidar, de forma crítica, com diferentes linguagens, especialmente a verbal, 

tendo em vista a inserção do profissional na sociedade e suas relações com 

os outros. Compreender e analisar manifestações culturais e artísticas, 

especialmente as literárias. Aspectos lexicais, semânticos, pragmáticos, 

estilísticos e discursivos, texto, contexto e intertextualidade e especificidade 

da linguagem literária; 

 Q.10 - Capacidade de refletir sobre teorias de aquisição, aprendizagem e 

ensino de línguas. Utilizar tecnologias da informação e da comunicação no 

ensino de língua portuguesa e língua espanhola. Processos de aquisição, 

aprendizagem e ensino de línguas; 

 Q.11 - Conduta reflexiva sobre metodologias de ensino de línguas e de 

literaturas. Relacionar os conteúdos referentes a estudos linguísticos e 

literários à prática docente. Teorias e métodos de ensino de literatura; 
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 Q.12 - Capacidade de refletir analítica e criticamente sobre a linguagem como 

fenômeno social, psicológico, educacional, histórico, cultural, político e 

ideológico. Analisar diferentes linguagens, em especial a verbal, nas 

modalidades oral e escrita. Gêneros discursivos e tipologias textuais; 

 Q.13 - Capacidade de refletir sobre teorias de aquisição, aprendizagem e 

ensino de línguas. Abordar, criticamente, as perspectivas teóricas adotadas 

nas investigações linguísticas e literárias. Teorias de aquisição da linguagem 

oral e escrita e processos de aquisição, aprendizagem e ensino de línguas; 

 Q.14 - Capacidade de compreender a formação profissional como processo 

contínuo, autônomo e permanente, à luz da dinâmica do mercado de trabalho 

e das inovações tecnológicas. Utilizar tecnologias da informação e da 

comunicação no ensino de língua portuguesa e língua espanhola. Processos 

de aquisição, aprendizagem e ensino de línguas; 

 Q.15 - Capacidade de refletir teoricamente sobre a língua e sobre a literatura, 

de pensar criticamente sobre os temas e questões relativos aos 

conhecimentos linguísticos e literários. Compreender e analisar 

manifestações culturais e artísticas, especialmente as literárias. Correntes 

teóricas e períodos literários e conceitos de literatura e cultura; 

 Q.16 - Capacidade de refletir teoricamente sobre a língua e sobre a literatura, 

de pensar criticamente sobre os temas e questões relativos aos 

conhecimentos linguísticos e literários. Compreender e analisar 

manifestações culturais e artísticas, especialmente as literárias. Texto, 

contexto e intertextualidade e conceitos de literatura e cultura; 

 Q.17 - Capacidade de refletir sobre variedades linguísticas e culturais. 

Compreender e analisar a estrutura e os processos de vários componentes 

linguísticos, bem como sua organização e funcionamento. Aspectos 

diacrônicos e sincrônicos, aspectos fonológicos, morfológicos e sintáticos e 

aspectos lexicais, semânticos, pragmáticos, estilísticos e discursivos; 

 Q.18 - Capacidade de refletir sobre variedades linguísticas e culturais. 

Analisar e compreender os processos de produção de textos orais e escritos 

em língua portuguesa e espanhola. Aspectos lexicais, semânticos, 

pragmáticos, estilísticos e discursivos e gêneros discursivos e tipologias 

textuais; 
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 Q.19 - Capacidade de refletir teoricamente sobre a língua e sobre a literatura, 

de pensar criticamente sobre os temas e questões relativos aos 

conhecimentos linguísticos e literários. Compreender e analisar a estrutura e 

os processos de vários componentes linguísticos, bem como sua organização 

e funcionamentos. Aspectos fonológicos, morfológicos e sintáticos, aspectos 

lexicais, semânticos, pragmáticos, estilísticos e discursivos e gêneros 

discursivos e tipologias textuais; 

 Q.20 - Capacidade de compreender a formação profissional como processo 

contínuo, autônomo e permanente, à luz da dinâmica do mercado de trabalho 

e das inovações tecnológicas. Utilizar tecnologias da informação e da 

comunicação no ensino de língua portuguesa e língua espanhola. Métodos de 

ensino de línguas e processos de aquisição, aprendizagem e ensino de 

línguas; 

 Q.21 - Capacidade de refletir analítica e criticamente sobre a linguagem como 

fenômeno social, psicológico, educacional, histórico, cultural, político e 

ideológico. Analisar diferentes linguagens, em especial a verbal, nas 

modalidades oral e escrita. Gêneros discursivos e tipologias textuais e texto, 

contexto e intertextualidade; 

 Q.22 - Capacidade de refletir sobre teorias de aquisição, aprendizagem e 

ensino de línguas. Abordar, criticamente, as perspectivas teóricas adotadas 

nas investigações linguísticas e literárias. Teorias de aquisição da linguagem 

oral e escrita e processos de aquisição, aprendizagem e ensino de línguas; 

 Q.23 - Capacidade de refletir teoricamente sobre a língua e sobre a literatura, 

de pensar criticamente sobre os temas e questões relativos aos 

conhecimentos linguísticos e literários. Compreender e analisar 

manifestações culturais e artísticas, especialmente as literárias. Inter-relações 

da literatura com outros sistemas culturais e semióticos e texto, contexto e 

intertextualidade; 

 Q.24 - Capacidade de refletir sobre teorias de aquisição, aprendizagem e 

ensino de línguas. Abordar, criticamente, as perspectivas teóricas adotadas 

nas investigações linguísticas e literárias. Processos de aquisição, 

aprendizagem e ensino de línguas e Métodos de ensino de línguas; 
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 Q.25 - Capacidade de refletir analítica e criticamente sobre a linguagem como 

fenômeno social, psicológico, educacional, histórico, cultural, político e 

ideológico. Analisar e compreender os processos de produção de textos orais 

e escritos em língua portuguesa e espanhola. Gêneros discursivos e 

tipologias textuais e aspectos lexicais, semânticos, pragmáticos, estilísticos e 

discursivos; 

 Q.26 - Conduta reflexiva sobre metodologias de ensino de línguas e de 

literaturas. Relacionar os conteúdos referentes a estudos linguísticos e 

literários à prática docente. Teorias e métodos de ensino de literatura; 

 Q.27 - Capacidade de refletir teoricamente sobre a língua e sobre a literatura, 

de pensar criticamente sobre os temas e questões relativos aos 

conhecimentos linguísticos e literários. Compreender e analisar 

manifestações culturais e artísticas, especialmente as literárias. Correntes 

teóricas e períodos literários; 

 Q.28 - Capacidade de compreender a formação profissional como processo 

contínuo, autônomo e permanente, à luz da dinâmica do mercado de trabalho 

e das inovações tecnológicas. Utilizar tecnologias da informação e da 

comunicação no ensino de língua portuguesa e língua espanhola. Gêneros 

discursivos e tipologias textuais e processos de aquisição, aprendizagem e 

ensino de línguas; 

 Q.29 - Capacidade de refletir analítica e criticamente sobre a linguagem como 

fenômeno social, psicológico, educacional,histórico, cultural, político e 

ideológico. Abordar, criticamente, as perspectivas teóricas adotadas nas 

investigações linguísticas e literárias. Teorias de aquisição da linguagem oral 

e escrita e teorias e correntes linguísticas; 

 Q.30 - Capacidade de refletir teoricamente sobre a língua e sobre a literatura, 

de pensar criticamente sobre os temas e questões relativos aos 

conhecimentos linguísticos e literários. Compreender e analisar a estrutura e 

os processos de vários componentes linguísticos, bem como sua organização 

e funcionamento. Aspectos diacrônicos e sincrônicos, aspectos fonológicos, 

morfológicos e sintáticos e aspectos lexicais, semânticos, pragmáticos, 

estilísticos e discursivos. 
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d. QUESTÕES OBJETIVAS - LICENCIATURA EM PORTUGUÊS E INGLÊS 

  No ENADE 2014, nas Questões Objetivas 09 a 35 (Q.09-Q.35) do 

Componente Específico para Letras – Português e Inglês (Licenciatura), os 

concluintes atingiram a média de 41,6. Estas questões para a área de Letras – 

Português e Inglês na modalidade Licenciatura buscaram associar características, 

competências e conteúdos abaixo listados. As questões Q.31 a Q.35 foram 

elaboradas pela Comissão Assessora de Pedagogia e são as mesmas para todas as 

Licenciaturas em Letras (Português, Português e Espanhol e Português e Inglês) 

(BRASIL, INEP – Relatório ENADE/2014, p.376-382): 

 Q.09 - Competência intercultural crítica, evidenciada na capacidade de lidar 

com a diversidade em suas diferentes formas, especialmente nas linguagens 

(verbais e não-verbais), tendo em vista a inserção do licenciando na 

sociedade e suas relações com os outros. Perceber as relações entre 

diferentes formas de construção de sentidos nas linguagens. Estudos 

linguísticos (aspectos pragmático-discursivos das línguas portuguesa e 

inglesa) e estudos literários (literatura em língua portuguesa e em língua 

inglesa, suas interfaces com demais sistemas culturais, artísticos e 

midiáticos); 

 Q.10 - Conhecimento das línguas portuguesa e inglesa, envolvendo as 

competências de mobilizar recursos linguísticos e de considerar diversos 

registros, modalidades, gêneros, variedades linguísticas, literárias e culturais. 

Perceber as relações entre diferentes formas de construção de sentidos nas 

linguagens. Estudos linguísticos: aspectos pragmático-discursivos das línguas 

portuguesa e inglesa; 

 Q.11 - Percepção das linguagens (verbais e não-verbais) como espaços de 

construção de sentidos em diferentes práticas sociais. Compreender e 

analisar a organização discursiva dos processos de construção e atribuição 

de sentidos aos elementos linguísticos em diversas práticas sócio-histórico-

culturais. Estudos linguísticos (aspectos pragmático-discursivos das línguas 

portuguesa e inglesa) e formação profissional (concepções de 

língua/linguagem, texto e discurso); 

 Q.12 - Atitude reflexiva diante da articulação e da transposição de questões 

teóricas e práticas no pensar e no agir de forma crítica, tendo em vista 
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situações de diversos contextos de exercício da profissão. Analisar os 

conteúdos e as perspectivas teóricas adotadas nos estudos linguísticos e 

literários e seus desdobramentos na formação e atuação docente. Formação 

profissional: perspectivas sobre o processo de construção identitária docente 

e a concepção do professor como pesquisador; 

 Q.13 - Atitude reflexiva diante da articulação e da transposição de questões 

teóricas e práticas no pensar e no agir de forma crítica, tendo em vista 

situações de diversos contextos de exercício da profissão. Refletir sobre os 

processos de leitura, em diversas linguagens, e seus desdobramentos nas 

práticas cotidianas, especialmente em relação à prática docente. Estudos 

linguísticos (processos históricos de formação das línguas portuguesa e 

inglesa),  estudos linguísticos (aspectos pragmático-discursivos das línguas 

portuguesa e inglesa) e formação profissional (concepções de 

língua/linguagem, texto e discurso); 

 Q.14 - Atitude reflexiva diante da articulação e da transposição de questões 

teóricas e práticas no pensar e no agir de forma crítica, tendo em vista 

situações de diversos contextos de exercício da profissão. Compreender e 

analisar manifestações artísticas, inclusive as literárias. Estudos linguísticos 

(aspectos pragmático-discursivos das línguas portuguesa e inglesa) e estudos 

literários (aspectos e contextos de produção/recepção do texto literário em 

língua portuguesa e em língua inglesa) e formação profissional (concepções 

de língua/linguagem, texto e discurso); 

 Q.15 - Atitude reflexiva diante da articulação e da transposição de questões 

teóricas e práticas no pensar e no agir de forma crítica, tendo em vista 

situações de diversos contextos de exercício da profissão. Compreender e 

analisar manifestações artísticas, inclusive as literárias. Estudos literários 

(aspectos e contextos de produção/recepção do texto literário em língua 

portuguesa e em língua inglesa) e estudos literários (períodos e gêneros 

literários em língua portuguesa e em língua inglesa); 

 Q.16 - Conhecimento das línguas portuguesa e inglesa, envolvendo as 

competências de mobilizar recursos linguísticos e de considerar diversos 

registros, modalidades, gêneros, variedades linguísticas, literárias e culturais. 

Ler e produzir textos em diversos contextos sócio-histórico-culturais e em 

diversas modalidades. Estudos linguísticos (aspectos pragmático-discursivos 
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das línguas portuguesa e inglesa) e estudos linguísticos (processos de leitura 

e produção de textos nas línguas portuguesa e inglesa); 

 Q.17 - Conhecimento das línguas portuguesa e inglesa, envolvendo as 

competências de mobilizar recursos linguísticos e de considerar diversos 

registros, modalidades, gêneros, variedades linguísticas, literárias e culturais. 

Refletir sobre os processos de leitura, em diversas linguagens, e seus 

desdobramentos nas práticas cotidianas, especialmente em relação à prática 

docente. Estudos linguísticos (processos de leitura e produção de textos nas 

línguas portuguesa e inglesa), estudos linguísticos (gêneros discursivos e 

textuais nas línguas portuguesa e inglesa em diferentes modalidades) e 

formação profissional (concepções de língua/linguagem, texto e discurso); 

 Q.18 - Competência intercultural crítica, evidenciada na capacidade de lidar 

com a diversidade em suas diferentes formas, especialmente nas linguagens 

(verbais e não-verbais), tendo em vista a inserção do licenciando na 

sociedade e suas relações com os outros. Compreender e analisar 

manifestações artísticas, inclusive as literárias. Estudos literários (períodos e 

gêneros literários em língua portuguesa e em língua inglesa) e estudos 

literários (literatura, cultura e diversidade cultural em língua portuguesa e em 

língua inglesa); 

 Q.19 - Avaliação crítica do uso e da incorporação de recursos teórico-

metodológicos sobre processos de aquisição das línguas portuguesa e 

inglesa, bem como sobre metodologias de ensino de línguas, literaturas e 

(novas) tecnologias da informação e da comunicação, com vistas à prática 

docente. Conhecer e analisar diversas tecnologias de informação e 

comunicação, articulando-as à prática docente. Formação profissional: 

(novas) tecnologias da informação e da comunicação no 

ensino/aprendizagem de língua portuguesa e de língua inglesa e suas 

respectivas literaturas na educação básica; 

 Q.20 - Avaliação crítica do uso e da incorporação de recursos teórico-

metodológicos sobre processos de aquisição das línguas portuguesa e 

inglesa, bem como sobre metodologias de ensino de línguas, literaturas e 

(novas) tecnologias da informação e da comunicação, com vistas à prática 

docente. Analisar os conteúdos e as perspectivas teóricas adotadas nos 

estudos linguísticos e literários e seus desdobramentos na formação e 



125 
 

atuação docente. Formação profissional (teorias de aquisição e de 

aprendizagem de língua portuguesa e de língua inglesa) e formação 

profissional (métodos e abordagens de ensino de língua portuguesa e de 

língua inglesa e suas respectivas literaturas na educação básica); 

 Q.21 - Avaliação crítica do uso e da incorporação de recursos teórico-

metodológicos sobre processos de aquisição das línguas portuguesa e 

inglesa, bem como sobre metodologias de ensino de línguas, literaturas e 

(novas) tecnologias da informação e da comunicação, com vistas à prática 

docente. Analisar os conteúdos e as perspectivas teóricas adotadas nos 

estudos linguísticos e literários e seus desdobramentos na formação e 

atuação docente. Formação profissional: processos avaliativos no ensino-

aprendizagem de língua portuguesa e de língua inglesa e suas respectivas 

literaturas na educação básica; 

 Q.22 - Percepção das linguagens (verbais e não-verbais) como espaços de 

construção de sentidos em diferentes práticas sociais. Refletir sobre os 

processos de leitura, em diversas linguagens, e seus desdobramentos nas 

práticas cotidianas, especialmente em relação à prática docente. Estudos 

literários (literatura em língua portuguesa e em língua inglesa: suas interfaces 

com demais sistemas culturais, artísticos e midiáticos) e formação profissional 

(teorias de aquisição e de aprendizagem de língua portuguesa e de língua 

inglesa); 

 Q.23 - Concepção da formação docente como processo autônomo, 

transformador e contínuo que dialoga com as diferentes áreas do 

conhecimento. Analisar os conteúdos e as perspectivas teóricas adotadas nos 

estudos linguísticos e literários e seus desdobramentos na formação e 

atuação docente. Formação profissional: perspectivas sobre o processo de 

construção identitária docente e a concepção do professor como pesquisador; 

 Q.24 - Avaliação crítica do uso e da incorporação de recursos teórico-

metodológicos sobre processos de aquisição das línguas portuguesa e 

inglesa, bem como sobre metodologias de ensino de línguas, literaturas e 

(novas) tecnologias da informação e da comunicação, com vistas à prática 

docente. Refletir sobre os processos de leitura, em diversas linguagens, e 

seus desdobramentos nas práticas cotidianas, especialmente em relação à 

prática docente. Estudos linguísticos (processos de leitura e produção de 
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textos nas línguas portuguesa e inglesa) e formação profissional (teorias de 

aquisição e de aprendizagem de língua portuguesa e de língua inglesa); 

 Q.25 - Concepção da formação docente como processo autônomo, 

transformador e contínuo que dialoga com as diferentes áreas do 

conhecimento. Analisar os conteúdos e as perspectivas teóricas adotadas nos 

estudos linguísticos e literários e seus desdobramentos na formação e 

atuação docente. Formação profissional: perspectivas sobre o processo de 

construção identitária docente e a concepção do professor como pesquisador; 

 Q.26 - Avaliação crítica do uso e da incorporação de recursos teórico-

metodológicos sobre processos de aquisição das línguas portuguesa e 

inglesa, bem como sobre metodologias de ensino de línguas, literaturas e 

(novas) tecnologias da informação e da comunicação, com vistas à prática 

docente. Analisar os conteúdos e as perspectivas teóricas adotadas nos 

estudos linguísticos e literários e seus desdobramentos na formação e 

atuação docente. Formação profissional: métodos e abordagens de ensino de 

língua portuguesa e de língua inglesa e suas respectivas literaturas na 

educação básica; 

 Q.27 - Avaliação crítica do uso e da incorporação de recursos teórico-

metodológicos sobre processos de aquisição das línguas portuguesa e 

inglesa, bem como sobre metodologias de ensino de línguas, literaturas e 

(novas) tecnologias da informação e da comunicação, com vistas à prática 

docente. Analisar os conteúdos e as perspectivas teóricas adotadas nos 

estudos linguísticos e literários e seus desdobramentos na formação e 

atuação docente. Formação profissional (teorias de aquisição e de 

aprendizagem de língua portuguesa e de língua inglesa) e formação 

profissional (métodos e abordagens de ensino de língua portuguesa e de 

língua inglesa e suas respectivas literaturas na educação básica); 

 Q.28 - Atitude reflexiva diante da articulação e da transposição de questões 

teóricas e práticas no pensar e no agir de forma crítica, tendo em vista 

situações de diversos contextos de exercício da profissão. Refletir sobre os 

processos de leitura, em diversas linguagens, e seus desdobramentos nas 

práticas cotidianas, especialmente em relação à prática docente. Estudos 

linguísticos (aspectos pragmático-discursivos das línguas portuguesa e 

inglesa), estudos linguísticos (processos de leitura e produção de textos nas 
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línguas portuguesa e inglesa) e formação profissional (métodos e abordagens 

de ensino de língua portuguesa e de língua inglesa e suas respectivas 

literaturas na educação básica); 

 Q.29 - Concepção da formação docente como processo autônomo, 

transformador e contínuo que dialoga com as diferentes áreas do 

conhecimento. Conhecer e analisar diversas tecnologias de informação e 

comunicação, articulando-as à prática docente. Formação profissional: 

(novas) tecnologias da informação e da comunicação no ensino-

aprendizagem de língua portuguesa e de língua inglesa e suas respectivas 

literaturas na educação básica; 

 Q.30 - Avaliação crítica do uso e da incorporação de recursos teórico-

metodológicos sobre processos de aquisição das línguas portuguesa e 

inglesa, bem como sobre metodologias de ensino de línguas, literaturas e 

(novas) tecnologias da informação e da comunicação, com vistas à prática 

docente. Conhecer e analisar diversas tecnologias de informação e 

comunicação, articulando-as à prática docente. Formação profissional 

(métodos e abordagens de ensino de língua portuguesa e de língua inglesa e 

suas respectivas literaturas na educação básica) e formação profissional 

(novas tecnologias da informação e da comunicação no ensino-aprendizagem 

de língua portuguesa e de língua inglesa e suas respectivas literaturas na 

educação básica). 

 

e. QUESTÕES DISCURSIVAS – BACHARELADO EM PORTUGUÊS 

No ENADE 2014, as Questões Discursivas 03 a 05 (Q.03 a Q.05) de 

Componente Específico para Bacharelado em Letras – Português buscaram 

associar as seguintes características, competências e conteúdos (BRASIL, INEP – 

Relatório ENADE/2014, p.576-577):  

 Q.03 - Competência intercultural. Refletir analítica, crítica e teoricamente 

acerca das manifestações literárias e culturais. Inter-relações da Literatura 

com outros sistemas culturais e semióticos. A média dos concluintes nesta 

questão foi de 12,3; 

 Q.04 - Competência intercultural. Compreender e analisar a organização e 

funcionamento dos vários componentes linguísticos. Aspectos distintivos, 
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linguísticos e extralinguísticos, do português do Brasil e níveis de análise da 

língua. A média dos concluintes nesta questão foi de 23,4; 

 Q.05 - Capacidade de analisar criticamente diferentes manifestações 

linguísticas e literárias. Refletir analítica, crítica e teoricamente acerca das 

manifestações literárias e culturais. Variação linguística. A média dos 

concluintes nesta questão foi de 29,6. 

 

f. QUESTÕES DISCURSIVAS – LICENCIATURA EM PORTUGUÊS 

No ENADE 2014, as Questões Discursivas 03 a 05 (Q.03 a Q.05) de 

Componente Específico para Licenciatura em Letras – Português buscaram associar 

as seguintes características, competências e conteúdos (BRASIL, INEP – Relatório 

ENADE/2014, p.578-580):  

 Q.03 - Competência intercultural. Refletir analítica, crítica e teoricamente 

acerca das manifestações literárias e culturais. Inter-relações da Literatura 

com outros sistemas culturais e semióticos. A média dos concluintes nesta 

questão foi de 12,3; 

 Q.04 - Competência intercultural. Compreender e analisar a organização e 

funcionamento dos vários componentes linguísticos. Aspectos distintivos, 

linguísticos e extralinguísticos, do português do Brasil. A média dos 

concluintes nesta questão foi de 23,4; 

 Q.05 - Capacidade de compreender a formação profissional como processo 

contínuo, autônomo e permanente. Compreender a formação profissional 

como processo contínuo, autônomo e permanente, à luz das inovações 

tecnológicas e sem perder de vista o mercado de trabalho. Teorias e métodos 

de ensino e aprendizagem de língua e Literatura. A média dos concluintes 

nesta questão foi de 40,8. 

 

g. QUESTÕES DISCURSIVAS – LICENCIATURA EM PORTUGUÊS E 

ESPANHOL 

No ENADE 2014, as Questões Discursivas 03 a 05 (Q.03 a Q.05) de 

Componente Específico para Licenciatura em Letras-Português e Espanhol 
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buscaram associar as seguintes características, competências e conteúdos 

(BRASIL, INEP – Relatório ENADE/2014, p.378-383):  

 Q.03 - Capacidade de refletir sobre teorias de aquisição, aprendizagem e 

ensino de línguas. Relacionar os conteúdos referentes a estudos linguísticos 

e literários à prática docente. Aspectos lexicais, semânticos, pragmáticos, 

estilísticos e discursivos e processos de aquisição, aprendizagem e ensino de 

línguas. A média dos concluintes nesta questão foi de 16,4; 

 Q.04 - Capacidade de refletir teoricamente sobre a língua e sobre a literatura, 

de pensar criticamente sobre os temas e questões relativos aos 

conhecimentos linguísticos e literários. Compreender e analisar 

manifestações culturais e artísticas, especialmente as literárias. Aspectos 

lexicais, semânticos, pragmáticos, estilísticos e discursivos, especificidade da 

linguagem literária e texto, contexto e intertextualidade. A média dos 

concluintes nesta questão foi de 13,9; 

 Q.05 - Capacidade de refletir analítica e criticamente sobre a linguagem como 

fenômeno social, psicológico, educacional, histórico, cultural, político e 

ideológico. Interpretar e produzir textos, em língua portuguesa e espanhola, 

em diferentes modalidades e situações sociolinguísticas. Aspectos lexicais, 

semânticos, pragmáticos, estilísticos e discursivos e gêneros discursivos e 

tipologias textuais; ênfase na competência leitora em espanhol. A média dos 

concluintes nesta questão foi de 16,1. 

 

h. QUESTÕES DISCURSIVAS – LICENCIATURA EM PORTUGUÊS E 

INGLÊS 

No ENADE 2014, as questões discursivas 03 a 05 (Q.03 a Q.05) de 

Componente Específico para Licenciatura em Letras-Português e Inglês buscaram 

associar características, competências e conteúdos aqui listados (BRASIL, INEP – 

Relatório ENADE/2014, p.376-382):  

 Q.03 - Conhecimento das línguas portuguesa e inglesa, envolvendo as 

competências de mobilizar recursos linguísticos e de  considerar diversos 

registros, modalidades, gêneros, variedades linguísticas, literárias e culturais. 

Compreender e analisar manifestações artísticas, inclusive as literárias. 
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Estudos linguísticos (gêneros discursivos e textuais nas línguas portuguesa e 

inglesa em diferentes modalidades), estudos literários (literatura em língua 

portuguesa e em língua inglesa: suas interfaces com demais sistemas 

culturais, artísticos e midiáticos) e estudos literários (relações das literaturas 

em língua portuguesa e em língua inglesa com outras áreas do 

conhecimento). A média dos concluintes nesta questão foi de 9,6; 

 Q.04 - Atitude reflexiva diante da articulação e da transposição de questões 

teóricas e práticas no pensar e no agir de forma crítica, tendo em vista 

situações de diversos contextos de exercício da profissão. Analisar os 

conteúdos e as perspectivas teóricas adotadas nos estudos linguísticos e 

literários e seus desdobramentos na formação e atuação docente. Formação 

profissional (concepções de língua/linguagem, texto e discurso), estudos 

literários (conceitos de cânone literário em língua portuguesa e em língua 

inglesa) e formação profissional (métodos e abordagens de ensino de língua 

portuguesa e de língua inglesa e suas respectivas literaturas na educação 

básica). A média dos concluintes nesta questão foi de 41,5; 

 Q.05 - Atitude reflexiva diante da articulação e da transposição de questões 

teóricas e práticas no pensar e no agir de forma crítica, tendo em vista 

situações de diversos contextos de exercício da profissão. Analisar os 

conteúdos e as perspectivas teóricas adotadas nos estudos linguísticos e 

literários e seus desdobramentos na formação e atuação docente. Formação 

profissional (concepções de língua/linguagem, texto e discurso), formação 

profissional (métodos e abordagens de ensino de língua portuguesa e de 

língua inglesa e suas respectivas literaturas na educação básica). A média 

dos concluintes nesta questão foi de 39,7. 

Na TABELA 18, encontra-se um resumo das médias alcançadas pelos 

concluintes nas Questões Objetivas e Discursivas de Componente Específico. 

Percebe-se que as médias das Questões Objetivas Q.09 a Q.35 não variaram muito, 

de 37,5 a 48,4, nas quatro modalidades (BLP, LLP, LLPE, LLPI), entretanto nas 

Questões Discursivas Q.03 a Q.05, específicas para cada uma das áreas, as médias 

variaram de 9,6 a 41,5, sendo a menor encontrada em Licenciatura em Português e 

Inglês na Questão Q.03, que considerava os conhecimentos das línguas inglesa e 

portuguesa: 
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TABELA 18 – Médias nas Questões de Componente Específico  

ENADE 2014 

LETRAS 

Questões Objetivas Questões Discursivas 

Número Média Brasil Área Número Média Brasil Área 

Componente 
Específico 

Q.09 a 35 48,4 BLP Q.03  

 

12,3 BLP 

Q.09 a 35 40,5 LLP 12,3 LLP 

Q.09 a 35 37,5 LLPE 16,4 LLPE 

Q.09 a 35 41,6 LLPI   9,6 LLPI 

- - - Q.04 

 

23,4 BLP 

23,4 LLP 

13,9 LLPE 

41,5 LLPI 

- - - Q.05 

 

29,6 BLP 

40,8 LLP 

16,1 LLPE 

39,7 LLPI 

Fonte: MEC/INEP/DEAES – ENADE/2014  

Legenda: BLP=Bacharelado em Letras-Português; LLP=Licenciatura em Letras-Português; 
LLPE=Licenciatura em Letras-Português e Espanhol; LLPI= Licenciatura em Letras-Português e 
Inglês 

 

 

4.1.3 AS PROVAS DO ENADE E SUA RELAÇÃO COM AS LÍNGUAS   

         ESTRANGEIRAS 

 

Em 2005, as provas do ENADE 2005 para Letras, para Licenciatura em 

Língua Estrangeira (LLE - Espanhol e Inglês), foram totalmente elaboradas em 

português, tanto as Questões Objetivas, quanto as Discursivas. Mesmo as Questões 

Objetivas Q.30, Q.31 e Q.32, específicas para cada uma das modalidades, cuja 

média nacional das três questões para LLE foi de 54,3, não compreendiam textos ou 

opções de respostas em inglês ou espanhol. A questão Discursiva de Componente 

Específico Q.09 para a Licenciatura em Língua Estrangeira, que tratava de 

metodologias de ensino de línguas e cuja média foi de 48,9, também deveria ser 

respondida em português (BRASIL, INEP, Prova ENADE 2005-Área de Letras).  
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O mesmo não aconteceu em 2014. As provas do ENADE 2014 para Letras, 

nas modalidades Licenciatura em Letras-Português e Espanhol (LLPE) e 

Licenciatura em Letras-Português e Inglês (LLPI), contaram com algumas questões 

cujos textos para leituras e análises encontravam-se na língua estrangeira, assim 

como as respostas, que deveriam seguir o mesmo padrão, em inglês ou em 

espanhol (BRASIL, INEP, Prova ENADE 2014 - Letras-Português e Espanhol e 

Letras-Português e Inglês): 

 

a. QUESTÕES DE COMPONENTE ESPECÍFICO PARA A LICENCIATURA 

EM PORTUGUÊS E ESPANHOL 

A Questão Discursiva de Componente Específico Q.05 para a Licenciatura em 

Português e Espanhol apresentou texto e solicitou resposta em espanhol, assim 

como as Questões Objetivas de Componente Específico Q. 10, Q.11, Q.15, Q.18, 

Q.20, Q.22, Q.23 e Q.24 que seguiram o mesmo padrão (BRASIL, INEP, Prova 

ENADE 2014 - Letras-Português e Espanhol):  

 A Questão Discursiva Q.05, cuja média nacional alcançada pelos concluintes 

foi de apenas 16,1, solicitava uma reflexão sobre os fenômenos da linguagem com 

interpretação de texto e produção escrita, ambas em espanhol.  

A Questão Objetiva Q.10 abordou os processos de aquisição e ensino de 

línguas estrangeiras; a Q.11, as teorias e metodologias de ensino de línguas e 

literaturas; a Q.15, as manifestações literárias e culturais; a Q.18, os processos de 

produção textual oral e escrita, a Q.20, métodos e processos de aquisição, 

aprendizagem e ensino de línguas; a Q.21, gêneros discursivos, a Q.22, teorias e 

processos de aquisição, aprendizagem e ensino de línguas; a Q.23, relações entre 

língua, literatura e cultura; a Q.24, métodos e processos de aquisição, aprendizagem 

e ensino de línguas. Todos os textos e opções de respostas foram apresentados na 

língua estrangeira.  

 

b. QUESTÕES DE COMPONENTE ESPECÍFICO PARA A LICENCIATURA 

EM PORTUGUÊS E INGLÊS 



133 
 

A Questão Discursiva de Componente Específico Q.03 para a Licenciatura em 

Português e Inglês apresentou texto em inglês e solicitou resposta dissertativa em 

português. As Questões Objetivas de Componente Específico Q. 13, Q.19, Q.24 e 

Q.27 apresentaram textos e respostas em inglês, enquanto que as Q.16, Q.18, Q.28 

e Q.29 apresentaram somente os textos em inglês e as respostas em português 

(BRASIL, INEP, Prova ENADE 2014-Letras- Português e Inglês): 

A Questão Discursiva Q.03, cuja média nacional dos concluintes foi de 

apenas 9,6, esperava a compreensão e análise de manifestações artísticas e 

literárias e relações com as línguas portuguesa e inglesa. Diferentemente da 

modalidade em espanhol (item “a”), texto proposto em inglês e produção escrita em 

português. 

A Questão Objetiva Q.13 abordou os processos de leitura, estudos 

linguísticos e formação profissional; a Q.19, as tecnologias e o ensino/aprendizagem 

de línguas portuguesa e inglesa; a Q.24, aquisição de línguas portuguesa e inglesa, 

estudos linguísticos e formação profissional; a Q.27, aquisição de línguas 

portuguesa e inglesa, formação profissional e métodos de ensino de línguas; a Q.16, 

estudos linguísticos e processos de leitura e produção de textos em língua 

portuguesa e inglesa LP e LE; a Q.18, estudos literários e culturais; a Q.28, estudos 

linguísticos, formação profissional e métodos de ensino de línguas; a Q.29, formação 

docente e tecnologias no ensino/aprendizagem de línguas.  

Quanto aos temas abordados nas Questões Objetivas e Discursivas de 

Componente Específico nas provas do ENADE 2005 e 2014, nota-se que muitas 

delas tratavam da aquisição de língua e métodos de ensino e aprendizagem. 

No ENADE 2005, as Questões Objetivas de Componente Específico Q.30, 

Q.31 e Q.32 de Licenciatura em Língua Portuguesa abordaram teorias de aquisição, 

métodos e técnicas de ensino de língua materna; as mesmas, de Licenciatura em 

Língua Estrangeira, versavam sobre teorias de aquisição, métodos e técnicas de 

ensino e aprendizagem de segunda língua. As Questões Discursivas Q.08 e Q.09, a 

respeito do domínio de metodologia de ensino de línguas (BRASIL, INEP, Prova 

ENADE 2005-Área de Letras). 

No ENADE 2014, as Questões Objetivas de Componente Específico para 

Licenciatura em Letras-Português e Espanhol, Q.10, Q.13, Q.14, Q.20, Q.22, Q.24, 
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Q.28 e Q.29 referiram-se aos métodos de ensino, processos e teorias de aquisição, 

aprendizagem e ensino de línguas ((BRASIL, INEP, Prova ENADE 2014 - Letras-

Português e Espanhol).  As Questões Objetivas de Componente Específico para 

Licenciatura em Letras-Português e Inglês, Q.19, Q.20, Q.27, aos processos de 

aquisição de línguas e Q.24, Q.26, Q.28 e Q.30, aos métodos e abordagens de 

ensino de línguas; as Questões Discursivas Q.04 e Q.05, aos métodos e 

abordagens de ensino de língua portuguesa e inglesa (BRASIL, INEP, Prova 

ENADE 2014-Letras- Português e Inglês). 

 

 

4.1.3.1 ESTUDOS SOBRE A AQUISIÇÃO DA SEGUNDA LÍNGUA (ASL) 

 

Um estudo baseado nas Narrativas de Aprendizagem de Línguas Estrangeiras 

(NALEs) foi realizado em 2005 e 2006 com estudantes de Licenciatura em Inglês da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Foram 38 narrativas, consideradas 

reveladoras na compreensão do processo de aquisição de uma língua estrangeira, e 

que demonstraram que o sistema é complexo e surge da interação das experiências 

de aprendizagem dentro e fora da escola. Os resultados foram separados em dois 

grupos:  

a. No contexto escolar, algumas respostas apontavam para aulas tediosas, 

alunos sentados quietos, o professor dando voz de comando junto à lousa, 

ensinando gramática e vocabulário descontextualizado. Os relatos demonstraram 

que são raras as boas experiências no Ensino Básico, entretanto, geralmente, são 

boas na universidade e nos cursos livres de idiomas; outros apontaram para a 

importância das aulas de literatura na graduação quando as obras são discutidas em 

inglês e não em português; 

b. Fora da sala de aula, de acordo com as experiências da pesquisadora Vera 

Lúcia Paiva (2008, p.332), os “atratores” (fatores de estabilidade) “estranhos ou 

caóticos são os que fazem a diferença nos processos de ASL”. São as outras 

situações de exploração da língua e as práticas, que precisam ser desenvolvidas 

fora do ambiente escolar para complementar os desafios da aquisição: contato com 
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músicas, filmes, programas de TV, jogos, esportes, salas de bate-papo, viagens, 

interação com falantes ou nativos da língua estrangeira etc: 

 

Há evidência suficiente para dizer que os aprendizes são levados à “beira 
do caos” pelos atratores estranhos que não são encontrados nos contextos 
tradicionais de aprendizagem e sim fora da sala de aula. Os aprendizes 
correm risco, exploram a língua e vivem diferentes situações de práticas 
discursivas (Paiva, 2008, p.332).  

 

No Brasil, alguns aprendizes até conseguem atingir certo grau de proficiência 

na língua inglesa, apesar das “limitações contextuais, à ausência de input autêntico 

no ambiente escolar e às poucas oportunidades de uso do idioma em situações 

reais” (Paiva 2008, 322).  A ASL é um sistema aberto às novas e contínuas 

informações, sendo, com isto, elevado a estágios mais complexos: cada vez que 

desequilibra-se, se auto-organiza e se estabiliza por um período até desequilibrar-se 

novamente, ou seja, a coexistência entre a ordem e a desordem: 

  

A ASL depende da interação entre vários elementos do sistema e como o 
sistema é aberto, ele está sujeito a um contínuo fluxo e influxo de experiências 
lingüísticas. Embora se auto organize, o sistema nunca alcança o equilíbrio, 
mas apenas uma estabilidade temporária (PAIVA, 2008, 325). 

 

A Prof.a Dra. Vera Lúcia Paiva, professora titular da Faculdade de Letras da 

UFMG (1985-atual) e pesquisadora do CNPq (2002-2005), caracteriza  a ASL como 

fractal, ou seja, “uma pequena cópia do todo [...] uma fração semelhante ao sistema 

linguístico” (Paiva, 2008, p.325) e, apesar de estar em constante mudança, seu 

desenvolvimento é imprevisível, mesmo que as condições iniciais de instrução sejam 

as mesmas, o resultado final será diferente para cada aluno e muitos são os fatores 

que interferirão, como, contextos culturais, motivação, exposição, interação, 

autonomia nos estudos etc.   

 

 

4.1.3.2 PERÍODO CRÍTICO E AQUISIÇÃO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 
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Alguns teóricos acreditam haver um período crítico em nossas vidas para 

aprender a tocar um instrumento musical, a dançar, a cantar ou, até mesmo, uma 

segunda língua (L2) de maneira eficiente. Estudam-se quais as subáreas da 

gramática (lexical, sintática, semântica e fonológica) seriam mais afetadas em um 

aprendizado tardio, no caso, aproximadamente após os 12 anos de idade.  

Segundo Chomsky (1971, citado por BONA, 2013, p.235), todo ser humano 

possui competência linguística, ou seja, o conhecimento abstrato da língua, 

independente de sua raça ou classe social, o que permite ao falante, a produção de 

uma infinidade de sentenças a partir de um número finito de regras e a distinção 

entre as gramaticais e agramaticais e, ao ouvinte, a compreensão das mesmas, 

graças à sua condição inata.  

Para Birdsong (2006, citado por BONA, 2013, p.237), há algumas variáveis 

em relação à língua estrangeira que devem ser analisadas: a idade do primeiro 

contato com ela, a duração e quantidade de treinamento formal e informal, a 

motivação, a aptidão, os modos e as estratégias de aprendizagem e a integração 

social e cultural do aluno. Ressalta que os estudos demonstram que a maior 

possibilidade de cometer erros e ter dificuldade de assimilar regras e pronúncia 

correta ocorre em aprendizes tardios, além de uma maior variação nos resultados 

de aquisição se comparados aos precoces. Singleton (2005, citado por 

BIRDSONG, 2006, citado por BONA, 2013), defende que o declínio do período de 

alta sensibilidade pode começar a ocorrer até e logo após a adolescência; outros 

estudiosos afirmam que há períodos críticos diversos no que tange à aquisição e 

desempenho. Há também a crença de que os tardios poderão atingir proficiência 

restrita em algumas tarefas, mas não a proficiência nativa, no entanto, estudos 

recentes demonstraram que as pessoas maiores de 16 anos residindo pelo menos 

cinco anos em país de língua inglesa conseguiram alcançar a proficiência na L2 

(MARINOVA-TODD, 2003 citado por BIRDSONG, 2006, citado por BONA, 2013): 

 

Quando aprendemos uma segunda língua, fica evidente que mudanças são 
traçadas em nossa arquitetura neural, mas em uma escala muito mais 
limitada, tendo em vista já haver uma organização estabelecida para a 
primeira língua. No entanto, é notável o fato de que algumas áreas de 
gramática, principalmente a sintaxe e a fonologia, pareçam estar mais à 
mercê de um período crítico, tanto na aquisição de L1 quanto de L2 (BONA 
2013, p.239-240). 
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Para Flege (1987, citado por BONA, 2013, p.240), não se chegou a uma 

conclusão quanto a haver um período crítico para o aprendizado de uma língua, o 

que pode haver é uma maior dificuldade em relação à pronúncia para os adultos, 

porém depende muito da exposição à L2, motivação, afetividade e fatores sociais. O 

que se percebe, é que as crianças se preocupam mais com a forma linguística e 

adultos com o conteúdo a ser comunicado, são mais temerosos em praticar a 

pronúncia e cometer erros, talvez como uma forma de manter sua identidade étnica 

ou por já ter a L1 enraizada.  

Os estudiosos do assunto demonstraram que o vocabulário aprendido 

precocemente, além da possibilidade de surgir com mais frequência ao longo da 

vida, exige menor tempo de resposta em termos de leitura, oralidade, compreensão 

visual e auditiva. Semanticamente, quanto antes se tem contato com novas palavras, 

maiores serão as conexões com as posteriores (HERNANDEZ; LI, 2007, citados por 

BONA, 2013, p.242). Itens aprendidos mais tarde, exigem esforço maior de 

recuperação do léxico, o que pode ser minimizado com a prática da leitura. Muitos 

pesquisadores acreditam que a aprendizagem tardia associa-se à baixa proficiência, 

entretanto, “estudos comportamentais sugerem que é a proficiência e não a idade de 

aquisição que determina as latências de nomeação em tarefas lexicais” para os 

jovens (BONA, 2013, p.243). A idade “afeta o processamento da sintaxe, da 

morfologia e da fonologia mais do que o processamento lexical e semântico” 

(HERNANDEZ; LI, 2007, citados por BONA, 2013, p. 243).  Segundo Bona (2013), 

Hernandez e Li acreditam que os estudos ainda não são conclusivos em relação à 

proficiência dos falantes, já que “aprendizes precoces ou tardios mostram respostas 

neurais similares tanto para a L1, quanto para a L2” (2007, citados por BONA, 2013, 

p. 245). No aspecto quantitativo, surge o fator idade, entretanto a quantidade e a 

qualidade da exposição à L2, os hábitos, os objetivos, entre outros itens, têm uma 

forte influência na aquisição, o que não permite conclusões finais sobre o assunto. 

Muitas respostas sobre o desenvolvimento cognitivo mostram que a gramática 

(sintaxe e fonologia) é mais influenciada pela idade do que o léxico e a semântica; 

as pesquisas neurolinguísticas comprovam haver “um maior esforço dos aprendizes 

tardios no processamento e na recuperação dos itens lexicais” (BONA, 2013, p.245). 
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4.1.3.3 FATORES E INFLUÊNCIAS NO PROCESSO DE APRENDIZADO DE   

 UMA LÍNGUA 

 

Vera Lúcia Paiva (2011) aponta como as mudanças de motivação, identidade 

e autonomia podem melhorar a performance na conquista do idioma estrangeiro. 

Segundo ela, a língua se organiza em escalas, como um conjunto de bonecas 

russas (matrioscas), desde um simples fonema à formação de orações e destas a 

um discurso e conjunto de infinitos discursos. A ASL pode ser considerada um 

“sistema aninhado”, componente essencial da linguagem, um sistema complexo, no 

qual há interações mutáveis entre os falantes, cujas motivações, comportamentos e 

experiências vão gerar as estruturas da língua. “Entendo a língua como um sistema 

dinâmico não-linear e adaptativo, composto por uma conexão de elementos bio-

cognitivo-sócio-histórico-cultural e político que nos permitem pensar e agir em 

sociedade” (Paiva, 2011, p.4). 

Tanto a língua materna (L1) como a aquisição da segunda língua (L2) 

evoluem continuamente e toda alteração em um subsistema linguístico afeta os 

demais e o próprio sistema. A ASL se desenvolve desta interação dinâmica e alterna 

momentos de calmaria e caos, impossível de ser explicada baseada somente em 

uma das teorias: tanto é possível de se admitir estruturas mentais inatas (visão 

generativista), quanto a aquisição por repetição e automatização (visão 

estruturalista), como a importância do input, interação e output que desencadeiam 

conexões neurais. De acordo com Paiva (2011), fatores como identidade, motivação 

e autonomia podem influenciar neste processo de aprendizado de uma língua, que é 

vivo, está em constante movimento e em maior ou menor desequilíbrio: 

- Identidade, sensação de pertencimento, relações, compartilhamento, 

envolvimento em práticas sociais com as quais a pessoa se identifica;  

- Motivação, pelo desejo de ser reconhecido como membro do grupo 

(intrínseca) ou para alcançar sucesso e vantagem (extrínseca). Pode desaparecer 

frente a uma aula monótona ou ressurgir em função de uma experiência 

interessante; 

- Autonomia para agenciar e complementar os estudos para além da sala de 

aula. 
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Com isto, vemos que “experiências de aprendizagem desiguais podem 

ocorrer em situações muito semelhantes” e, mesmo os professores planejando e 

desenvolvendo suas aulas de forma semelhante, a reação, o ritmo e o 

aproveitamento dos alunos serão diferentes, o que confirma a colocação de Larsen-

Freeman e Cameron de que “a aprendizagem de línguas não se dá com a 

aprendizagem e manipulação de símbolos abstratos, mas em experiências da vida 

real, como quando dois ou mais interlocutores se coadaptam durante uma interação” 

(2008, citados por Paiva, 2008, p.15). 

O que nos faz concluir que os sistemas de ASL apresentam constante 

mutação nos contextos de aprendizagem e nos processos de identidade, motivação 

e autonomia. Sofrem mudanças de fases, se auto-organizam, envolvem práticas 

formais em sala e informais, externas às salas de aula (por meio de músicas, 

leituras, viagens, amizades, relações de trabalho etc), se estabilizam até surgir uma 

nova fase, “uma sucessão de ciclos de emergências” (LARSEN-FREEMAN E 

CAMERON 2008, citados por Paiva, 2008, p.15). 

 

 

4.1.3.4 PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DA SEGUNDA LÍNGUA 

 

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e a Guerra Fria entre os 

Estados Unidos e a União Soviética (1947-1991), com a reestruturação nas relações 

comerciais, o surgimento das novas tecnologias, a globalização e os intercâmbios 

cultural e econômico, houve uma ampliação no contato com outras comunidades 

linguísticas e, em razão disto, o crescimento do bilinguismo e do multilinguismo e a 

evolução nas pesquisas sobre a Aquisição da Segunda Língua (ASL) (MOTA, 2008). 

Passados os anos 80, houve a preocupação em desenvolver modelos 

teóricos que descrevessem o processo de aquisição, embora nenhum deles o 

definisse completamente por ser um sistema muito complexo.  

Atualmente, existem diversas teorias para explicá-lo, com maior atenção:  

- à apropriação do conhecimento fonológico, lexical e pragmático, 

diferentemente dos aspectos sintáticos considerados décadas atrás;  
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- ao papel das diferenças individuais;  

- aos estudos com alunos em sala de aula para explicar questões teóricas e 

não só pedagógicas;  

- aos aspectos sociais da aprendizagem;  

- ao uso de ferramentas para estudar características da língua produzida por 

aprendizes;  

- às técnicas de neuroimagem para investigar estruturas cerebrais de 

aprendizado e processamento do idioma estrangeiro. 

A Prof.a Dra. Mailce Borges Mota, professora do programa de pós-graduação 

em Língua Inglesa e Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC/1996-atual) acredita que o processo de aquisição da segunda língua será 

diferente se a aprendizagem processar-se em um ambiente de imersão ou de baixa 

exposição a ela (MOTA, 2008). 

Segundo Larsen-Freeman e Long (1991, citados por PAIVA, 2009, p.1), há 

em torno de quarenta proposições diferentes sobre a ASL, mas nenhuma delas 

explica o que acontece na totalidade: “embora haja um número tão grande de 

teorias, hipóteses e modelos de ASL, ainda não se chegou a um consenso sobre 

como aprendemos uma língua, pois nenhuma dessas propostas apresenta uma 

explicação completa do fenômeno”.  

Sobre os diversos modelos de ASL, Vera Lucia Paiva conclui:  

 

A aprendizagem de línguas, como qualquer outra aprendizagem, não é um 
processo linear e, portanto, não pode ser tão previsível como foi 
hipotetizado por alguns modelos. Pequenas diferenças nas condições 
iniciais podem causar resultados bastante diferentes (PAIVA, 2009, p.5). 

 

A autora também apresenta uma proposta do modelo de aquisição como um 

sistema complexo: 

 

Na perspectiva dos sistemas complexos, um modelo de ASL deve ser 
considerado como um conjunto de conexões em um sistema dinâmico, 
complexo, não linear e imprevisível, que se move em direção ao “limite do 
caos”, considerado como uma zona de criatividade com um potencial 
máximo para aprendizagem (PAIVA, 2009, p.5). 
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Um modelo complexo admite em parte a existência da capacidade inata, a 

importância da repetição e dos hábitos automáticos, do relacionamento com a 

cultura e falantes da L2, do input, interação e output no acionamento das conexões 

neurais e mediações sociais, em que cada um destes componentes atua como 

subsistema do sistema complexo de ASL:  

 

São essas interconexões que nos fazem pensar e agir através da 
linguagem, linguagem essa também entendida como um sistema em 
constante movimento de auto -organização, com seus elementos 
interagindo entre si e se autoinfluenciando.  [...] A aquisição se desenvolve 
através de uma constante interação dinâmica entre seus elementos, e 
momentos de estabilidade se alternam com momentos de turbulência. 
Qualquer mudança no sistema pode afetar outros elementos nessa rede de 
subsistemas (PAIVA, 2009, p.7). 

 

A partir desses estudos, conclui-se que as experiências em sala de aula são 

comuns e previsíveis, enquanto que as externas fornecem inputs e interações 

variáveis, geram o desequilíbrio e as “perturbações” que podem alterar o rumo do 

aprendizado: as “experiências ruins nas escolas regulares em oposição às 

experiências gratificantes vividas fora da sala de aula” (PAIVA, 2008, p.332) que 

auxiliam o aprendiz a ter autonomia para escolher os rumos de sua aquisição.  

As teorias de aprendizagem podem ser consideradas complementares e não 

antagônicas, porque cada uma aborda aspectos diferentes e a soma delas pode 

retratar quão complexa é a ASL, característica confirmada nas narrativas dos 

aprendizes. A aquisição é uma experiência individual e transformadora e não apenas 

“uma questão de hábitos automáticos ou de acúmulo de informações 

metalinguísticas, mas um processo de transformação, de mudança” (PAIVA, 2009, 

p.12). Cada indivíduo interage, relaciona-se e aprende de forma distinta e cabe à 

escola legitimar estas diferenças e permitir que possam ser exercidas, mediante 

exposição a vários inputs, interações, práticas sociais etc. 

 

 

4.2 FORMAÇÃO HUMANÍSTICA DO PROFISSIONAL DE LETRAS 
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Nos exames ENADE 2005 e 2014, as provas de conhecimentos gerais, 

compostas de questões objetivas e dissertativas comuns a todos as áreas de 

graduação, buscaram investigar a formação ética dos graduandos, competência e 

comprometimento social e sua capacidade de análise, síntese, dedução, decisão, 

organização de ideias, escolhas valorativas e suas consequências, argumentação 

coerente, projeção e proposição de ações e soluções, administração de conflitos etc: 

 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) adota como 
referência que o estudante deve apresentar o perfil de profissional 
generalista, capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, 
estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e solução de 
problemas, considerando os aspectos políticos, econômicos, sociais, 
ambientais e culturais, a partir de uma visão ética e humanística, em 
atendimento às demandas da sociedade (BRASIL, INEP, ENADE 2005, p.1-
5). 

 

O Art. 3º da Portaria INEP nº 175, de 24 de agosto de 2005 (ANEXO A), 

explicava que, no ENADE 2005, seriam verificadas nas questões de Formação Geral 

“a formação de um profissional ético, competente e comprometido com a sociedade 

em que vive” e seu § 4º apontava os temas sociais, culturais e políticos que seriam 

abordados:  

 

 A avaliação da formação geral contemplará temas como: sociodiversidade; 
multiculturalismo e inclusão; exclusão e minorias; biodiversidade; ecologia; 
novos mapas sócio e geopolíticos; globalização; arte e filosofia; políticas 
públicas: educação, habitação, saúde e segurança; redes sociais e 
responsabilidade: setor público, privado, terceiro setor; relações 
interpessoais (respeitar, cuidar, considerar e conviver); vida urbana e rural; 
inclusão/exclusão digital; cidadania; violência; terrorismo, avanços 
tecnológicos, relações de trabalho (BRASIL, INEP, Portaria nº 175/2005).  

 

O Art. 3º da Portaria INEP nº 255, de 02 de junho de 2014 (ANEXO B), 

esclarecia que as questões de Formação Geral do ENADE 2014 deveriam promover 

temas relacionados às questões sociais, à ética, à cultura, entre outros:   

 

No componente de Formação Geral serão considerados os seguintes 
elementos integrantes do perfil profissional: atitude ética; comprometimento 
social; compreensão de temas que transcendam ao ambiente próprio de 
sua formação, relevantes para a realidade social; espírito científico, 
humanístico e reflexivo; capacidade de análise crítica e integradora da 
realidade; e aptidão para socializar conhecimentos em vários contextos e 
públicos diferenciados (BRASIL, INEP, Portaria nº 255/2014). 
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 No mais recente exame ENADE que ocorreu para a área de Letras em 2017, 

não analisado nesta pesquisa devido aos seus resultados terem sido divulgados 

somente no final de 2018, as instruções não foram diferentes para as questões de 

Formação Geral quanto à formação ampla e humanística dos estudantes, o que 

destaca a importância da abordagem. Segundo o Art. 5º da Portaria INEP nº 493, de 

06 de junho de 2017,  

 

A prova do Enade 2017, no componente de Formação Geral, tomará como 
referência do perfil do concluinte as seguintes características:  
I. ético e comprometido com as questões sociais, culturais e ambientais;  
II. humanista e crítico, apoiado em conhecimentos científico, social e 
cultural, historicamente construídos, que transcendam o ambiente próprio 
de sua formação;  
III. protagonista do saber, com visão do mundo em sua diversidade para 
práticas de letramento, voltadas para o exercício pleno de cidadania;  
IV. proativo, solidário, autônomo e consciente na tomada de decisões 
pautadas pela análise contextualizada das evidências disponíveis;  
V. colaborativo e propositivo no trabalho em equipes, grupos e redes, 
atuando com respeito, cooperação, iniciativa e responsabilidade social 
(BRASIL, INEP, Portaria 493/2017). 

 

 

4.2.1 QUESTÕES DE FORMAÇÃO GERAL DO ENADE 2005 

 

As provas de Formação Geral do ENADE 2005, para todas as áreas, 

buscaram avaliar a formação de um profissional ético, competente e comprometido 

com a sociedade, seus conhecimentos gerais e compreensão de temas nacionais e 

internacionais. A TABELA 19 mostra as quantidades e numeração das Questões 

Objetivas e Discursivas de Formação Geral: 

 

TABELA 19 – ENADE 2005: Questões de Formação Geral 

ENADE 2005 

LETRAS 

QUESTÕES OBJETIVAS QUESTÕES DISCURSIVAS 

Número Quantidade Área Número Quantidade Área 

Formação 
Geral 

Q.01 a 07 7 todas Q.01 a 03 3 todas 

Fonte: MEC/INEP/DEAES – ENADE/2005  

Legenda: B=Bacharelado; LLP=Licenciatura em Língua Portuguesa; LLE=Licenciatura em Língua 
Estrangeira 
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No ENADE 2005, nas questões objetivas 1 a 7 (Q.01 a Q.07) de Formação 

Geral, comuns a todos os participantes do ENADE 2005 de todos os cursos de 

graduação, os concluintes da área de Letras atingiram a média de 68,4. Estas 

abordaram assuntos gerais, cujos temas predominantes e habilidades esperadas 

foram listados a seguir (BRASIL, INEP – Relatório ENADE/2005, p.40):  

 Q.1 - Ética. Analisar, sintetizar e criticar aspectos da discussão presente na 

sociedade brasileira a respeito da reforma política e eleitoral; 

 Q.2 - Inclusão/exclusão digital. Estabelecer relações entre textos de gêneros 

diferentes que tratem de um mesmo tema, no caso específico, a 

inclusão/exclusão digital; 

 Q.3 - Terrorismo. Identificar e analisar a idéia central de um texto; 

 Q.4 - Saúde e segurança. Identificar e criticar problemas sociais; 

 Q.5 - Educação e Cidadania. Analisar, estabelecer relações, fazer 

comparações e detectar contradições entre as diferentes abordagens do 

processo educacional em diferentes culturas; 

 Q.6 - Cidadania. Analisar e criticar uma situação apresentada tendo como 

referência o processo político e a formação do cidadão; 

 Q.7 - Arte. Reconhecer diferentes manifestações artísticas – pintura, 

arquitetura e literatura – do patrimônio cultural brasileiro. 

No ENADE 2005, nas questões discursivas 01 a 03 (Q.01 a Q.03)  de 

Formação Geral, comuns a todos os participantes do ENADE 2005 de todos os 

cursos, abordaram assuntos gerais, cujas habilidades esperadas foram listadas a 

seguir (BRASIL, INEP – Relatório ENADE/2005, p.58-61):  

 Q.1 - Analisar diferentes tipos de textos, estabelecendo relações e fazendo 

comparações entre as ideias por eles apresentadas. Redigir um texto 

dissertativo argumentativo na modalidade escrita padrão da língua. Os 

concluintes atingiram a média de 49,1; 

 Q.2 - Analisar gráficos e fazer comparações entre eles de forma a identificar o 

panorama global de desigualdade no acesso às novas tecnologias de 

informática. Formular conclusões, a partir do estabelecimento de relações 

entre os gráficos e o texto apresentados. Os concluintes atingiram a média de 

45,1; 
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 Q.3 - Interpretar o texto apresentado. Reconhecer escalas geográficas de 

ocorrência e observação de fenômenos. Analisar um problema de relevância 

mundial e sugerir providências para a sua solução. Os concluintes atingiram a 

média de 38,9. 

Na TABELA 20, encontra-se um resumo das médias alcançadas pelos 

concluintes de Letras nas Questões Objetivas e Discursivas de Formação Geral. 

Nota-se que a média geral alcançada pelas três modalidades para Letras (B, LLP, 

LLE) nas Questões Objetivas Q.01 a Q.07 foi bem razoável e alcançou 68,4; nas 

Questões Discursivas Q.01 a Q.03, as médias, não tão boas, variaram de 38,9 a 

49,1, sendo a menor encontrada na Questão Q.03, que tratava do problema das 

mudanças climáticas e aquecimento global. 

 

TABELA 20 – ENADE 2005: Médias nas Questões de Formação Geral 

ENADE 2005 

LETRAS 

QUESTÕES OBJETIVAS QUESTÕES DISCURSIVAS 

Número Média Brasil Área Número Média Brasil Área 

Formação 
Geral 

Q.01 a 07 68,4 todas Q.01  49,1 todas 

- - - Q.02 45,1 todas 

Q.03 38,9 todas 

Fonte: MEC/INEP/DEAES – ENADE/2005  

Legenda: B=Bacharelado; LLP=Licenciatura em Língua Portuguesa; LLE=Licenciatura em Língua 
Estrangeira 

 

 

4.2.2 QUESTÕES DE FORMAÇÃO GERAL DO ENADE 2014 

 

As provas de Formação Geral do ENADE 2014, para todas as áreas, também 

buscaram avaliar a formação do profissional ético, comprometido socialmente, seu 

espírito humanístico e sua compreensão de temas variados e atuais da realidade de 

nosso país e de outros países do mundo, não específicos de sua área de 

graduação. A TABELA 21 mostra as quantidades e numeração das Questões 

Objetivas e Discursivas de Formação Geral: 
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TABELA 21 – ENADE 2014: Questões de Formação Geral 

ENADE 2014 

LETRAS 

QUESTÕES OBJETIVAS QUESTÕES DISCURSIVAS 

Número Quantidade Área Número Quantidade Área 

Formação 
Geral 

Q.01 a 08 8 todas Q.01 a 02 2 todas 

Legenda: BLP=Bacharelado em Letras-Português; LLP=Licenciatura em Letras-Português;  

LLPE=Licenciatura em Letras-Português e Espanhol; LLPI= Licenciatura em Letras-Português e 
Inglês 

 

 No ENADE 2014, nas Questões Objetivas 1 a 8 (Q.01 a Q.08) de Formação 

Geral, comuns a todos os participantes de todos os cursos de graduação, os 

concluintes de Bacharelado e de Licenciatura em Letras-Português atingiram a 

média de 53,1, os de Licenciatura em Letras-Português e Espanhol  alcançaram 

52,1 e os de Licenciatura em Letras-Português e Inglês conseguiram 54,0. Estas 

questões abordaram assuntos gerais, cujos temas predominantes e habilidades 

esperadas foram listados a seguir (BRASIL, INEP, Prova ENADE 2014, p.4-8):  

 Q.01 – Música. Avaliar a democratização da produção e da divulgação de 

obras artísticas em função dos avanços tecnológicos e possibilidades do 

trabalho independente dos artistas; 

 Q.02 – Globalização da economia social. Avaliar o terceiro setor, acesso à 

educação e ao desenvolvimento de técnicas, políticas públicas e 

responsabilidade social; 

 Q.03 – Razão entre pegada ecológica e biocapacidade. Interpretar gráfico e 

conectar ideias sobre redução de áreas de plantio, desequilíbrio gradual, 

regeneração e sustentabilidade do planeta e reposição de recursos naturais; 

 Q.04 – As empresas e o recrutamento por redes sociais. Rastreio de 

informações, monitoramento e condutas; 

 Q.05 – Método de Ódon. Avaliar utilização de dispositivo de auxílio a partos 

difíceis, redução de taxa de mortalidade, substituição de fórceps e parteiras e 

custo;  

 Q.06 – Jornada dupla de trabalho das mulheres. Analisar gráfico de jornada 

de trabalho remunerado e afazeres domésticos das mulheres e desigualdade 

de salários entre gêneros; 
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 Q.07 – Mobilidade urbana. Comparar tempo gasto com deslocamento entre 

casa e trabalho nas principais cidades do Brasil e políticas públicas referentes 

a transportes urbanos; 

 Q.08 – Industrialização e êxodo rural. Avaliar influências de uma sobre a outra 

e da tecnologia, além da manutenção das culturas e tradições do campo nas 

cidades. 

 No ENADE 2014, nas Questões Discursivas 01 a 02 (Q.01 e Q.02) de 

Formação Geral, comuns a todos os participantes de todos os cursos de graduação, 

abordaram assuntos gerais, cujas habilidades esperadas foram listadas a seguir 

(BRASIL, INEP, Relatório ENADE 2014 BLP/LLP, p. 59-66): 

 Q.01 – Mobilidade urbana. Analisar consequências do uso do transporte 

motorizado e propor duas ações de intervenções para incentivar o uso de 

bicicletas;  

 Q.02 – Violência Urbana. Abordar causas e mencionar fatores e ações que 

contribuíram para minimizar as ocorrências. 

Na TABELA 22, encontra-se um resumo das médias alcançadas pelos 

concluintes de Letras nas Questões Objetivas e Discursivas de Formação Geral.  

 

TABELA 22 – ENADE 2014: Médias nas Questões de Formação Geral   

ENADE 2014 

LETRAS 

QUESTÕES OBJETIVAS QUESTÕES DISCURSIVAS 

Número Média Brasil Área Número Média Brasil Área 

Formação 
Geral 

Q.01 a 08 53,1 BLP Q.01 49,3 BLP 

Q.01 a 08 53,1 LLP Q.01 49,3 LLP 

Q.01 a 08 52,1 LLPE Q.01 49,2 LLPE 

Q.01 a 08 54,0 LLPI Q.01 53,1 LLPI 

- - - Q.02 53,3 BLP 

Q.02 53,3 LLP 

Q.02 53,6 LLPE 

Q.02 55,3 LLPI 

Legenda: BLP=Bacharelado em Letras-Português; LLP=Licenciatura em Letras-Português; 
LLPE=Licenciatura em Letras-Português e Espanhol; LLPI= Licenciatura em Letras-Português e 
Inglês 
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Nota-se que a média nas Questões Objetivas Q.01 a Q.08 foi semelhante 

para as quatro modalidades (BLP, LLP, LLPE, LLPI) ficando entre 52,1 e 54,00; nas 

Questões Discursivas Q.01 e Q.02, as médias pouco variaram, entre 49,2 e 55,3, 

sendo a menor encontrada na Questão Q.02, que tratava da violência urbana, tema 

muito presente no cotidiano dos cidadãos, principalmente nas grandes cidades. 

 

4.2.3 AS PROVAS DO ENADE E SUA RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO  

         INTEGRAL DOS ALUNOS  

 

O Prof. Dr. Antônio Joaquim Severino, filósofo e professor do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Nove de Julho (UNINOVE/2010-

atual), acredita na importância da formação integral do aluno, não só técnica, mas 

também humanística, e destaca  que o objetivo da educação é trazer a 

compreensão de que somos seres humanos, históricos e culturais inseridos em uma 

sociedade. Salienta que, principalmente na educação superior, 

 

Nenhum profissional será, efetivamente em sua prática histórica, apenas um 
técnico; ele será necessariamente um sujeito interpelado pela história, pela 
sociedade, pela cultura e pela humanidade, devendo dar-lhes respostas que 
vão muito além de seu desempenho puramente operacional no âmbito da 

produção (SEVERINO, 2017, p.26-27).        

 

Severino (2006) explica que, como processo de formação humana, a 

educação foi concebida ao longo da história, destacando duas dimensões da 

educabilidade: a ética e a política.  

Na Antiguidade grega e na Medievalidade latina, era dada a importância à 

formação do sujeito ético e havia referências às dimensões social, comunitária e 

política da existência humana, esta última, inteiramente derivada da qualidade ética 

dos indivíduos, determinante do foco do investimento pedagógico. A finalidade da 

educação era o aprimoramento ético-pessoal do sujeito. 

De um lado, as grandes contribuições do mundo antigo para a educação 

foram no plano conceitual - o conceito de educação, e, em linhas gerais, como esta 

deveria acontecer - a metodologia. Por outro lado, a grande contribuição do mundo 
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medieval para a educação deu-se no plano da prática pedagógica, com uma 

proposta curricular para a Educação Fundamental (o Trivium, que envolvia o 

aprendizado da Linguagem, Lógica e Retórica) e uma para o que correspondia ao 

Ensino Médio (o Quadrivium, que envolvia o estudo da Matemática, Ciências e 

Artes) e, ainda, uma metodologia de aprendizagem (Escolasticismo). 

Na Modernidade, o ideal da educação visava à formação humana do 

indivíduo, considerado agora um ser social, cujo aprimoramento ou degradação não 

mais dependiam exclusivamente de sua vontade, mas das determinações exteriores 

da vida em sociedade. 

Na Contemporaneidade, a concepção de educação transforma-se mais uma 

vez. A ética e a política deixam de ser sustentáculos da educação e, assim, o núcleo 

do novo conceito de educação torna-se a formação cultural, a própria formação do 

homem quanto a um sujeito esclarecido (SEVERINO, 2006).  

O mundo passou por mudanças profundas no século XX, principalmente nas 

suas últimas décadas e início do século XXI, dentre elas, o avanço tecnológico, a 

globalização econômica e a ampliação das relações internacionais. No início dos 

anos 1950, a partir da Teoria da Informação e da Cibernética, a ideia da 

complexidade, observada por alguns filósofos que criticavam a razão clássica desde 

os tempos de Heráclito, ressurgiu e, dentre seus expoentes, Edgar Morin (1921-) e 

seu conceito de complexidade, ou seja, “aquilo que é tecido junto”, contrário à ideia 

de especialização, simplificação e fragmentação de saberes, responsáveis pela 

desorientação humana (MORIN, 2015). 

Considerado um dos principais pensadores contemporâneos e teóricos no 

campo de estudos da complexidade, Morin percebe a necessidade de se elaborar 

uma nova concepção do próprio conhecimento e não somente rever as doutrinas e 

os métodos. Seu pensamento e sua teoria da complexidade se revelam fecundos 

para o repensar crítico das posturas epistemológicas modernas e para a elaboração 

de um método capaz de apreender a complexidade do real, com severas críticas à 

fragmentação do conhecimento e proposta de uma reforma do pensamento por meio 

da prática da transdisciplinaridade, ou seja, ir além do diálogo entre as disciplinas 

(interdisciplinaridade), mas ultrapassar as fronteiras entre estas e as outras fontes 

de conhecimento, unificando-as e organizando-as,  visando formar profissionais 

cada vez mais completos, compatíveis com as exigências do mercado de trabalho 
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atual.  Edgar Morin defende a urgência do ensino transdisciplinar para contribuir na 

formação (e autoformação) de cidadãos planetários, conscientes de sua 

humanidade (biológica e cultural), de sua cidadania terrestre e do pertencimento à 

terra-pátria, éticos, solidários, preparados para enfrentar as incertezas e para criar 

estratégias para transpor os imprevistos e as dificuldades, capazes de fazer a 

ligação dos saberes, dando-lhes sentido e não acúmulo de informações 

desconectadas. Mostra que é preciso substituir o pensamento que isola e separa os 

saberes, pelo que os distingue, une e tece junto, ou seja, pelo pensamento 

complexo (MORIN, 2014).  

A Teoria da Complexidade de Morin também traz parâmetros para a 

compreensão da subjetividade como um emaranhado de ações, de interações e de 

retroações, nas quais os processos de ensino e aprendizagem se constituem. Ele 

afirma que, em uma sociedade, cada indivíduo é influenciado e influencia desde seu 

nascimento, com sua linguagem, seus valores, sua cultura, seus saberes, ou seja, o 

todo está presente na parte, assim como a parte está presente no todo. Nada está 

isolado no universo, mas tudo está em relação; nenhum conhecimento está 

completo, mas todo está em construção e reconstrução. Severino alerta que 

existência do homem se dá na tríplice esfera do trabalho, da sociabilidade e da 

cultura, itens sem os quais nos desumanizamos (SEVERINO, 2017). 

Morin aponta que a era planetária se iniciou no século XV com as grandes 

navegações e descobertas cientificas, desenvolveu-se com a colonização, passou 

pela escravidão, ocidentalização e multiplicação das relações internacionais em todo 

o planeta. Daí o grande desafio de educar na era planetária, cujo objetivo é o 

despertar para uma sociedade única, uma “sociedade-mundo”, com respeito às 

diferentes culturas, onde os cidadãos são os protagonistas, cientes das incertezas 

do futuro e de sua condição histórico-social. Considera vital a reforma do 

pensamento e do ensino, não mais construído sobre as certezas, mas onde o 

método (programa e estratégia) emerge da experiência, serve como um guia para o 

pensar complexo e a teoria permite o conhecimento pela atividade mental do sujeito 

(MORIN, 2007). 

O filósofo italiano Antonio Gramsci (1891-1937) já havia chamado a atenção 

para a importância de se criar condições que propiciem ao aluno a leitura crítica e a 

tomada de consciência de sua própria realidade, além da relação com seu professor 
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tornar-se mediadora do processo educativo e de apropriação da cultura, dentro e 

fora dos limites do espaço escolar. A função do educador como a de organizador e 

seu papel de colocar-se como um sujeito social em relação com outro sujeito social, 

para o auxílio no desenvolvimento da personalidade do educando (LORIERI et al, 

2007, p.11-12).  

Morin (2002, p.10-11) dirá que “o termo „formação‟, com suas conotações de 

moldagem e conformação, tem o defeito de ignorar que a missão do didatismo é 

encorajar o autodidatismo, despertando, provocando, favorecendo a autonomia do 

espírito”. É no contexto de pensamento complexo, que se situa a construção da 

subjetividade do indivíduo. Este é portador de uma emoção comprometida e 

simultânea com os sentidos subjetivos de diferentes procedências. Nos processos 

de ensino e aprendizagem, também são consideradas as emoções do sujeito, que 

deve ser compreendido pelos pensamentos e emoções que carrega e nos espaços 

sociais onde atua.  

A produção de sentidos e significados que acompanham sua ação, faz 

emergir a processualidade do ensino e da aprendizagem e, com isto, a subjetividade 

como um sistema em constante desenvolvimento. A condição subjetiva do aluno 

deve ser percebida, não só nas salas de aula, como também nos diferentes lugares 

onde ocorrem relações de ensino e aprendizagem, já que as subjetividades 

individuais convivem, em um mesmo espaço, com as diferentes configurações de 

subjetividade social. 

 Segundo Severino (2017), ainda que limitada e ambígua, a reflexão filosófica 

auxilia na construção subjetiva da cultura objetiva do mundo quando ligada a todas 

as demais modalidades do conhecimento que a ela se assemelham em natureza, 

caráter e finalidade. Seu objetivo é investigar, discutir e explicar o sentido da 

existência do homem no mundo. Esse tem sido o anseio e a intenção de todos os 

pensadores/filósofos desde o início dos tempos. O pleno exercício do conhecimento 

traduz uma capacidade de pensar a totalidade e constitui um aspecto fundamental 

na formação profissional. Sem isso, teríamos uma formação apenas tecnicista, 

desprovida de significação humana e fundamentada em um pragmatismo alienado e 

dogmático. Salienta que é importante que as universidades, além de proporcionar a 

habilitação técnico-profissional, invistam também na formação filosófica dos 

estudantes, ou seja, na formação integral que esclareça o sentido de sua existência 
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e abram seus olhos diante de falsas ideologias. Já que filosofar é um ato de 

reflexão, é pensar na realidade, no significado do existir humano na história, o 

objetivo deve ser de tornar o aluno um pensador capaz de “inserir o micro-sentido de 

seu existir pessoal no macro-sentido de seu existir social” (SEVERINO, 2017, p.68).   

O Prof. Dr. Marcos Antônio Lorieri, professor de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Nove de Julho (UNINOVE/2003-atual), considera o 

estudo da Filosofia como um subsídio à formação universitária e o filosofar como um 

direito e necessidade, algo que se aprende a fazer, “é uma necessidade participar da 

construção das referências que indicam sentidos, ou direções para a vida das 

pessoas” (LORIERI, 2010, p.49). Citando Severino, Lorieri aponta para a importância 

em se formar jovens reflexivos em todas as áreas, “partir de uma concepção muito 

clara do que vem a ser essa formação humana geral, que deve estar envolvida em 

qualquer outra modalidade de formação técnico-profissional e por ela pressuposta” 

(2010, p. 49), jovens que, na era da informação, saibam avaliá-las, entendê-las, 

criticá-las e contextualizá-las com a ajuda das Ciências Humanas, em cujo grupo faz 

parte a Filosofia. Somada à formação técnica, a formação filosófica vai ajudar a 

desenvolver “as sensibilidades epistêmica, ética, estética, política e antropológica” 

desses alunos (LORIERI, 2010, p.50):  

 

Educadores, por exemplo, de escolas, precisam ser sensíveis a muitíssimos 
aspectos que envolvem o conhecimento (epistemologia), as regras do bom 
agir (moral e ética), o que significa ajudar a formar pessoas (antropologia), 
as influências sociais e políticas na educação e, por sua vez, as implicações 
sociais e políticas de toda ação educativa (filosofia social e política) e a 
necessidade de uma boa formação estética para crianças e jovens 
(LORIERI, 2010, p. 52). 

 

A Filosofia também tem papel relevante na formação de indivíduos 

autônomos, questionadores, inventivos, pois,   

 

é importante que todo jovem, ao ter contato com a filosofia, possa 
desenvolver experiências de pensamento, aprendendo a reconhecer e a 
produzir, em seu nível, conceitos, a fazer a experiência da crítica e da 
radicalidade sobre a sua própria vida, a desenvolver uma atitude dialógica 
frente ao outro e ao mundo e, fundamentalmente, possa aprender uma 
atitude interrogativa frente ao mundo e a si mesmo. Pensamos que uma 
educação para a autonomia, no sentido da formação de indivíduos que 
possam escolher por si mesmos em que mundo querem viver, só pode ser 
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tal se nela tiver lugar a filosofia (GALLO E KOHAN, 2000, p.195 citado por 
LORIERI, 2010, p.57). 

 

Severino (2017) ressalta a necessidade de equilíbrio e harmonia nos 

relacionamentos entre indivíduos, com a natureza e com os bens culturais, já que a 

vida humana se desdobra em um processo de convivência, sobrevivência e 

consciência. O que não é uma tarefa fácil, visto que as mesmas forças que 

humanizam, podem também desumanizar, que o conhecimento pode ou não ajudar 

na superação das fragilidades da espécie e contradições. Lorieri complementa: 

 

Se faltar a boa formação aos profissionais formados em nível superior, 
corremos riscos de desumanização devido a este processo acelerado de 
tecnização e de fragmentação da informação que tem sua fonte na 
tecnização e na fragmentação da própria vida ou da maneira como a 
produzimos (LORIERI, 2010, p.56). 

 

Em seu livro Filosofia na formação profissional (2017), Antônio Joaquim 

Severino exemplifica várias profissões e seus objetivos nas áreas de humanas, 

biológicas e exatas e afirma que os aspectos fundamentais na formação universitária 

são o cuidado com a vida humana, o respeito aos valores e os processos de 

aquisição de conhecimento, o que o faz concluir que a formação de qualquer 

profissional, de qualquer área, deve ter uma fundamentação antropológica, 

axiológica e epistemológica.  Explicita que “a finalidade da educação superior não 

pode exaurir-se nesse perfil de profissionalização técnica”, mas “a educação 

superior precisa investir profundamente na formação humana dos estudantes” 

(SEVERINO, 2017, p.60). 

 

Nenhum profissional será efetivamente em sua prática histórica, apenas um 
técnico; ele será necessariamente um sujeito interpelado pela história, pela 
sociedade, pela cultura e pela humanidade, devendo dar-lhes respostas que 
vão muito além de seu desempenho puramente operacional no âmbito da 
produção (SEVERINO, 2006, citado por LORIERI, 2010, p.56).  

 

 

4.3 FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO LICENCIADO EM LETRAS 
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Nas provas dos exames ENADE 2005 e 2014 para Letras, muitas das 

questões tratavam da formação contínua e reflexiva dos profissionais, bacharel e 

licenciado, com algumas especificidades para os licenciados, futuros professores. 

No ENADE 2005, as Questões Objetivas de Componente Específico Q.30 e 

Q.32 de Licenciatura em Língua Portuguesa (LLP), assim como as questões Q.31 e 

Q.32 Licenciatura em Língua Estrangeira (LLE), questionavam teorias, métodos e 

técnicas de ensino e aprendizagem; as Questões Discursivas de Componente 

Específico Q.04 e Q.05, a reflexão sobre a linguagem como fenômeno social e 

histórico e a Q.08, sobre o domínio de metodologias de ensino de línguas (BRASIL, 

INEP - ENADE/2005, p.51-72). 

No ENADE 2014, as Questões Objetivas de Componente Específico Q.17 e 

Q.28 para Licenciatura em Letras-Português (LLP), Q.14, Q.20 e Q.28 para 

Licenciatura em Letras-Português e Espanhol (LLPE), Q.19, Q.20, Q.21, Q.26, Q.27, 

Q.29 e Q.30 para Licenciatura em Letras-Português e Inglês (LLPI) tratavam do 

domínio de tecnologias para pesquisa e ensino e, de forma geral,  as Q.09 a Q.35 

referiam-se aos métodos de ensino, gestão educacional, ética em projetos 

educativos, Psicologia da Educação, formação e prática  docente, teorias e práticas 

pedagógicas, além dos conhecimentos linguísticos e literários esperados para cada 

modalidade; nas Discursivas Q.01 a Q.05, competência intercultural, relações entre 

as línguas e as literaturas, produção e interpretação de textos, métodos de ensino e 

formação e práticas profissionais (BRASIL, INEP – ENADE 2014, p.576-577-BLP, 

578-580-LLP, 378-383-LLPE e 376-382-LLPI). 

Sobre a formação pedagógica do licenciado em Letras, em 2009, a professora 

de pós-graduação do SENAC (2014-atual) Tatiana Cabral Couto, doutora e mestre 

em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, apresentou o tema em seu 

trabalho de Dissertação (COUTO, TEDE Mackenzie, 2009). Em suas entrevistas 

com  professores da graduação em Letras, buscou entender, além das condições de 

trabalho e dos recursos didáticos disponíveis em suas instituições, os “entraves às 

suas práticas inovadoras” (ESTEVES, 1995, citado por COUTO, 2009, p.104), se o  

papel do educador era de apenas informador de conteúdos e conhecedor das 

verdades ou de estimulador de auto-conhecimento e formador do cidadão. Além 

dessas entrevistas, levantou 16 grades curriculares e ementas de instituições que 

ofereciam o curso de Licenciatura em Letras (Português, Inglês e/ou Espanhol) na 
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época, na cidade de São Paulo, e as incidências que as disciplinas ocorriam nos 

currículos. Averiguou que relevâncias distintas que eram dadas nas diferentes IES 

para a mesma formação profissional (COUTO, 2009, p.25-47, p.175-200). 

Subdividindo em áreas, contemplou as seguintes disciplinas: 

- Psicologia do Desenvolvimento Humano, da Aprendizagem e/ou da 

Educação (processo educativo, ensino, aprendizagem), com maior incidência 

para Psicologia da/e Educação, presentes em 12 dos 16 cursos; 

- História, Sociologia e/ou Filosofia da Educação (compreensão da realidade 

social, da instituição escolar e seu papel na sociedade; consciência filosófica 

do futuro educador, questões do conhecimento, ética, valores, leitura crítica 

do mundo), matérias que se distribuíram em 11 dos 16 cursos e com maior 

ocorrência para Filosofia de Educação presente, porém, em apenas três 

cursos; 

- Políticas Educacionais ou Públicas, Estrutura, Organização e 

Funcionamento dos Sistemas de Ensino, da Educação Básica, Fundamental 

ou EAD (familiarização do discente com legislação educacional, compreensão 

do universo escolar). Políticas ocorreu oito vezes em 16 cursos; 

- Tecnologia Educacional, Educação Digital ou Inclusiva (dinamização das 

aulas, avaliações, pesquisa, interação) presentes somente em seis dos 16 

cursos; 

- Didática Geral, Específica, Crítica e/ou EAD (métodos e técnicas de ensino) 

presentes em 15 dos16 cursos;  

- Metodologia de Ensino (processo de ensino em sala) presentes em apenas 

sete cursos; 

- Práticas Pedagógicas, de Ensino e/ou Educacionais (atuação docente, 

planejamento de aulas, avaliações, ensino-diversidade) aparecem 28 vezes o 

que mostra a importância dada a estas matérias, mas não presentes em 

todos os cursos; 

- Avaliação (métodos) só aparece em três cursos;  

- Organização ou Preparo de Material Pedagógico ocorrem duas vezes; 
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- Necessidades Educacionais Especiais ou na Adolescência ocorrem duas 

vezes; 

- Estágio Supervisionado (obrigatório e necessário), divulgado na grade de 14 

dos 16 cursos e sua carga horária mencionada em apenas nove deles, o que 

gera a dúvida quanto ao cumprimento da legislação, que exige 400 horas 

(BRASIL, MEC, CNE/CP2, 2002); 

- Projeto Integrado em apenas um curso. 

Já na época, em 2009, percebeu a falta de clareza em relação ao Estágio 

Supervisionado, imprescindível para o diálogo entre a teoria e a prática, a baixa 

incidência de matérias como Tecnologia, Metodologia, Avaliação e Organização 

Educacional, essenciais para a formação mais completa do professor, e 

incidência maior de disciplinas como Psicologia, Filosofia, Sociologia, História, 

Política e Didática e Prática de Ensino. Entretanto existia uma heterogeneidade 

muito grande nos cursos de Letras oferecidos (COUTO, 2009). Muitas das 

ementas destacavam, também, o estímulo à reflexão crítica, à formação do 

profissional reflexivo visando seu próprio aprimoramento e auto-formação: “um 

professor reflexivo tem a tarefa de encorajar e reconhecer, e mesmo dar valor à 

confusão dos seus alunos. Mas também faz parte das suas incumbências 

encorajar e dar valor à sua própria confusão” (SCHÖN, citado por COUTO, 2009, 

p.44).  

Destacou que o modelo que valoriza o distanciamento entre educador e 

educando não promove o entrelaçamento de saberes e complementou que com 

recursos, materiais e metodologias é possível despertar a consciência crítica:  

 

com metodologias calcadas na criatividade em sala de aula, o aluno 
terá como desafio ações diferenciadas como saber pensar, aprender a 
aprender, apropriar-se dos conhecimentos disponíveis pelos múltiplos 
recursos inovadores e adquirir competência crítica, reflexiva e 
criatividade para produzir novos conhecimentos (BEHRENS, 1996, 
citado por MASETTO, 1998, citado por COUTO, 2009, p.103). 

 

 Vera Lúcia Paiva já comentava, em seu artigo de 2004 para a Revista 

GELNE (Grupo de Estudos Linguísticos do Nordeste), que “o projeto do curso 

deveria ser o carro chefe para garantir a qualidade do ensino”, entretanto os 
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currículos se mantinham tradicionais incoerentes “entre os objetivos e o perfil do 

egresso, que, geralmente, inclui muitas possibilidades de atividades profissionais 

que não são contempladas pelos conteúdos curriculares” (PAIVA, 2004, p.193-

200). Acreditava que muitos programas se apoiavam só nos aspectos teóricos, se 

utilizavam de bibliografias ultrapassadas, com metodologia centrada na figura do 

professor como transmissor de saberes e projetos de estágio baseados no “velho 

modelo de observação e regência sem ação-reflexão-ação, sem utilização de 

tecnologias de informação e comunicação, sem articulação com projetos de 

educação continuada, sem orientação e acompanhamento sistemáticos” (PAIVA, 

2004, p.193-200).    

 Em suas conclusões, Couto (2009, p.113-116) destaca que os 

bacharelados e as licenciaturas ainda precisavam de ajustes para a capacitação 

mínima do graduando para o “exercício de sua profissão” e maior valorização das 

“disciplinas essenciais” e que a “formação pedagógica oferece lacunas [...] e 

necessita de aperfeiçoamento”.  A prática docente precisa ser reavaliada pelos 

próprios graduandos, com a busca de alternativas para preencher as lacunas de 

sua formação, a revisão de modelos, um trabalho em conjunto com seus alunos, 

pois o professor também é “agente de suas próprias mudanças” e “participa de 

um todo”  que:  

 

Consiste em adoptar uma perspectiva dialética que reconheça que  as 
escolas não podem mudar sem o compromisso dos professores, que os 
professores não podem mudar sem o compromisso das instituições em 
que trabalham, que as escolas e os sistemas são interdependentes e 
interactivos no processo de reforma e que a educação só pode 
reformar-se transformando as práticas que a constituem (KEMMIS, 
1987, citado por NÓVOA, 1992, citado por COUTO, 2009, p.111). 

 

Atualizando os dados sobre as grades curriculares para 2019 em três 

tradicionais cursos de Letras da cidade de São Paulo, serão apresentadas, a seguir, 

as disciplinas para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em Letras em Língua 

Portuguesa, Espanhola e Inglesa. 

 Na Universidade de São Paulo (USP, Graduação FFLCH, 2019), para os 

cursos de Bacharelado em Letras, os universitários devem cursar as disciplinas 

“obrigatórias”, que têm seu foco na formação técnica do profissional, voltadas aos 
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estudos das línguas e suas manifestações literárias, além da complementação dos 

créditos com as disciplinas “optativas eletivas” e “optativas livres” oferecidas pelos 

departamentos dos cursos de Letras. Para as Licenciaturas, além das disciplinas 

“obrigatórias”, das opções de “eletivas” e das “livres” dos departamentos de Letras, 

há ainda a exigência dos estágios na Faculdade de Educação e no curso da língua 

da graduação:  

- USP–BACHARELADO PORTUGUÊS – Disciplinas Obrigatórias: Língua 

Portuguesa e Latim, Literatura Brasileira e Portuguesa, Teorias do Texto, 

Estudos Clássicos, Linguística, Fonética, Fonologia, Sintaxe, Morfologia, 

Filologia. Além destas, as disciplinas “optativas eletivas” e “optativas livres” 

escolhidas pelo aluno; 

- USP–BACHARELADO ESPANHOL – Disciplinas Obrigatórias: Língua 

Portuguesa, Espanhola e Latim, Literatura Espanhola e Hispano-Americana, 

Estudos Clássicos, Texto e Discurso e Linguística. Além destas, as disciplinas 

“optativas eletivas” e “optativas livres” escolhidas pelo aluno; 

- USP–BACHARELADO INGLÊS – Disciplinas Obrigatórias: Língua 

Portuguesa e Inglesa, Literatura da Língua Inglesa e Americana (Conto, 

Romance, Teatro, Poesia), Estudos Clássicos e Discursivos, Tradução, 

Cultura, Pronúncia e Linguística. Além destas, as disciplinas “optativas 

eletivas” e “optativas livres” escolhidas pelo aluno; 

- USP–LICENCIATURAS LETRAS – Disciplinas Obrigatórias: Metodologia de 

Ensino, Didática, Política e Organização da Educação Básica no Brasil, 

Estágio (300 horas na Faculdade de Educação + 100 horas de Atividades de 

Estágio na língua da formação) e 200 horas de Atividades Acadêmico-

Científico-Culturais. Disciplinas Eletivas: Introdução aos Estudos da Educação 

(escolher uma dentre as três opções oferecidas pela área), Disciplinas de 

intersecção da área específica (escolher uma dentre as dez opções 

oferecidas), Psicologia da Educação (escolher uma dentre as cinco opções 

oferecidas). Além destas, as disciplinas “optativas livres” escolhidas pelo 

aluno até a complementação dos créditos exigidos. 

A Pontifícia Universidade Católica da cidade de São Paulo (PUC, Graduação 

Letras, 2019) oferece os cursos de Bacharelado em Língua Inglesa e Licenciatura 
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em Língua Portuguesa, mais voltados à formação técnica do graduando, no que diz 

respeito aos aspectos gramaticais, literários e culturais das línguas, porém já 

contando com a modernização do ensino de tecnologias digitais direcionadas à 

aprendizagem (no primeiro semestre de graduação), iniciação à Teologia (por dois 

semestres) e Filosofia da Linguagem e Ética (por apenas um semestre), que dão 

indícios da preocupação com a formação humanística também dos alunos. Na 

Licenciatura, além das matérias específicas para a docência, inclusão e políticas 

públicas, há também Sociologia da Educação e o Estágio obrigatório:   

- PUC SP – BACHARELADO EM LETRAS LÍNGUA INGLESA – TRADUÇÃO 

INGLÊS PORTUGUÊS -  Disciplinas Obrigatórias: Língua Portuguesa, Inglesa 

e Latim, Literatura da Língua Inglesa e Americana (Conto, Romance, Teatro, 

Poesia), Estudos Clássicos e Discursivos, Tradução, Cultura, Pronúncia, 

Linguística, Tecnologias Digitais na Aprendizagem, Introdução ao 

Pensamento Teológico, Leitura e Produção Textual Escrita em Língua 

Portuguesa, Filosofia da Linguagem e Ética, Semântica e Sintaxe do Inglês; 

- PUC SP – LICENCIATURA LÍNGUA PORTUGUESA - Disciplinas 

Obrigatórias: Língua Portuguesa e Latim, Teoria Literária, Literatura Brasileira, 

Portuguesa e Africana, Teorias do Texto, Estudos Clássicos, Linguística, 

Fonética, Fonologia, Sintaxe, Morfologia, Filologia, História e Sociologia Da 

Educação, Semântica da Língua Portuguesa, Tecnologias Digitais na 

Aprendizagem, Filosofia da Linguagem e Ética, Arte e Cultura, Leitura e 

Produção Textual , Mediação de Leitura e Políticas Públicas, Introdução ao 

Pensamento Teológico, Educação Inclusiva, Escrita e Letramento, Análise e 

Produção de Materiais Didáticos Impressos e Digitais,  

Conhecimento Pedagógico e Docência, Libras, Planejamento e Políticas 

Públicas Educacionais, Morfosintaxe, História e Estágio. 

Na Universidade Mackenzie da cidade de São Paulo (MACKENZIE, 

Graduação Letras, 2019) há dois cursos presenciais para aqueles que desejam se 

graduar em Letras, Bacharelado ou Licenciatura em Língua Portuguesa e Inglesa, e 

um EAD para Licenciatura em Língua Portuguesa. Da mesma forma, contando com 

matérias das áreas de tecnologias, empreendedorismo, eventos, cidadania, 

cosmovisão, projetos de integração e estágios: 
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MACKENZIE – LETRAS BACHARELADO (Língua Portuguesa e Inglesa) - 

Disciplinas Obrigatórias: Língua Inglesa, Latina e Portuguesa, Linguagem 

Audiovisual, Linguística, Libras, Literaturas e Culturas Brasileira, Portuguesa e 

Inglesa, Teoria da Literatura, Estudos Clássicos, Ética e Cidadania, História, 

Ciência, Tecnologia e Sociedade, Desenvolvimento e Aprendizagem, 

Introdução à Cosmovisão Reformada, Planejamento e Produção de Eventos, 

Empreendedorismo, Produção Audiovisual, Projeto Integradores  e 

Empreendedores, Estágio Obrigatório; 

MACKENZIE LETRAS – LICENCIATURA (Língua Portuguesa e Inglesa) - 

Disciplinas Obrigatórias: Língua Inglesa, Língua Latina, Língua Portuguesa, 

Linguística, Libras, Teoria da Literatura, Literatura Brasileira, Portuguesa, 

Inglesa, Estudos Clássicos, Ética e Cidadania, Ciência, Tecnologia e 

Sociedade, Desenvolvimento e Aprendizagem, Didática, Docência, Cidadania, 

Avaliação da Aprendizagem, Gestão e Avaliação Educacional,  Introdução à 

Cosmovisão Reformada, Metodologia de Ensino,  Prática e Projeto 

Integradores e Empreendedores, Tecnologias Digitais, Pesquisa em 

Educação, Políticas e Organização da Educação Básica, Escola e Currículo, 

Estágios; 

MACKENZIE LETRAS – LICENCIATURA em Letras Português (EAD) - 

Disciplinas Obrigatórias: Língua Portuguesa e Latina, Linguística, Libras, 

Teoria da Literatura, Literatura Brasileira e Portuguesa, Estudos Clássicos, 

Ética e Cidadania, Ciência, Tecnologia e Sociedade, Desenvolvimento e 

Aprendizagem, Didática, Docência, Cidadania, Avaliação da Aprendizagem, 

Gestão e Avaliação Educacional,  Introdução à Cosmovisão Reformada, 

Metodologias de Ensino,  Prática e Projeto Integradores e Empreendedores, 

Tecnologias Digitais, Pesquisa em Educação, Políticas e Organização da 

Educação Básica, Escola e Currículo, Estágios.  

É sabido que, para nenhum profissional de qualquer área, os estudos se 

encerram com a graduação e as exigências para a docência são ainda maiores. 

Inúmeras atribuições impostas pela vida moderna recaem sobre o oficio do professor 

no Brasil. O professor encara diversos desafios e problemas em sala cujos saberes 

nem sempre são suficientes para resolver: “Ensinar hoje é agir na urgência e decidir 

na incerteza” (Perrenoud, 2001 citado por OLIVEIRA, R. S., 2010, p.1).   Por isso o 
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professor sempre precisa rever seus métodos e atitudes, se reinventar 

acompanhando as mudanças e exigências da comunidade escolar, ou seja, superar 

a “aplicação da racionalidade técnica em seu exercício profissional” (OLIVEIRA, R. 

S., 2010, p.1).  

Complementando aos levantamentos sobre os exames de desempenho no 

Brasil, nas Questões de Componente Específico do ENADE 2005, a Objetiva Q.31 e 

a Discursiva Q.10 para Bacharelado e a Objetiva Q.32 para as Licenciaturas em LLP 

e LLE, assim como do ENADE 2014, as Questões Objetivas Q.14 e Q.28 para LLPE 

e Q.12, Q.23, Q.25 e Q.29 para LLPI e as Discursivas Q.05 para LLP e Q.05 para 

LLPE visaram a compreensão dos graduandos de que a formação profissional 

ocorre de maneira contínua, autônoma e permanente (BRASIL, INEP - 

ENADE/2005, p.48 e 69). Nas Questões de Componente Específico do ENADE 

2014 para Bacharelado e Licenciatura em Letras, as Objetivas Q.09 a Q.35 e as 

Discursivas Q.03 a Q.05 avaliaram, em linhas gerais, a conduta reflexiva, analítica e 

crítica sobre teorias de ensino e aprendizagem, linguagem, manifestações 

linguísticas, literárias e culturais (BRASIL, INEP - ENADE/2014, p.576-577-BLP, 

578-580-LLP, 378-383-LLPE e 376-382-LLPI). 

  O Prof. Dr. Renilson Santos de Oliveira, professor de Língua Francesa na 

Universidade Federal de Sergipe (1993-atual), em sua tese de 2010 sobre a 

formação e prática reflexiva no ensino de Línguas Estrangeiras (LE), além de 

considerações sobre o professor reflexivo, fez entrevistas com professores e alunos 

e observações em aulas e oficinas de línguas. Tais observações em escolas 

públicas de Sergipe revelaram que os professores em exercício, influenciados pelo 

formato das aulas de línguas que tiveram durante a graduação, reproduzem, em 

sala, as mesmas abordagens.  Em função de sua pesquisa, averiguou que para 

adotar novas práticas pedagógicas, é preciso a participação ativa e em conjunto dos 

professores:   

 

Assim sendo, penso que a transformação da prática do professor - 
sobretudo daquele que está acostumado a desempenhar simplesmente um 
papel de executor de diretrizes, subordinado à autoridade escolar – só 
acaba sendo possível a longo prazo e quando desejada coletivamente com 
seus pares em um espaço educacional democrático (OLIVEIRA, R. S., 
2010, p.2).  
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No que se refere à competência, considera que é possível avaliá-la sob três 

aspectos distintos e indissociáveis: técnico (o domínio do saber), político (o querer 

fazer) e ético (o poder e o dever). Ser competente “é saber fazer bem o dever” 

(RIOS, 2007 citado por OLIVEIRA, R. S., 2010, p.40). Segundo ele, para Contreras 

“as interações com o outro, a cumplicidade, o afeto e a sensibilidade como forma de 

vivenciar a profissão” (CONTRERAS, 2002, citado por OLIVEIRA, R. S., 2010, p.42), 

fazem parte da competência profissional:  

 

Apenas reconhecendo sua capacidade de ação reflexiva e de 
elaboração de conhecimento profissional em relação ao conteúdo de 
sua profissão, bem como sobre os contextos que condicionam sua 
prática e que vão além da aula, os professores podem desenvolver sua 
competência profissional, entendida mais como uma competência 
intelectual que não é somente técnica (SMITH, 1987, citado por 
OLIVEIRA 2010, p.42. Grifos do autor). 

 

Concordando com as ideias de Tardif, Oliveira coloca que o saber dos 

professores é social porque sua aquisição, objetos, evolução e utilização são 

sociais, saber este “incorporado, modificado e adaptado [...] ao longo de uma história 

profissional onde o professor aprende a ensinar fazendo” (OLIVEIRA, 2010, p.43). 

Para Tardif, na epistemologia da prática, deve-se considerar o exercício profissional 

e os saberes interligados numa situação de trabalho, evitar confundir saberes 

profissionais com conhecimentos adquiridos durante a graduação, relacionar teoria e 

prática, considerar competências, conhecimentos pedagógicos etc (TARDIF, 2002, 

citado por OLIVEIRA, 2010, p.47).  

Quanto aos saberes profissionais, afirma serem temporais em três sentidos e 

adquiridos ao longo do tempo: na história de vida e escolar da pessoa, nos primeiros 

anos de prática após a graduação, por tentativa e erro, e durante a carreira num 

processo de socialização, portanto, “em termos profissionais e de carreira, saber 

como viver numa escola é tão importante quanto saber ensinar na sala de aula” 

(ZEICHNER e GORE, 1990, citados por TARDIF, 2002, citado por OLIVEIRA, 2010, 

p.50-51). Aponta que os saberes profissionais dos professores provêm de diversas 

fontes, que as práticas são baseadas em teorias diversas e que os objetivos são 

diferentes em determinadas situações: “Sua relação com os saberes não é de busca 

de coerência, mas de utilização integrada no trabalho, em função de vários objetivos 
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que procuram atingir simultaneamente” (TARDIF, 2002, citado por Oliveira, 2010, 

p.51-52).   

Em sua opinião, os saberes também são personalizados e situados 

(apropriados às pessoas e às situações de trabalho onde ganham sentido) e objeto 

do trabalho do educador são os seres humanos, apesar de viverem em coletividade, 

são indivíduos com necessidades diferentes e existe um componente ético e 

emocional, pois o ensino provoca mudanças e questionamentos do professor quanto 

a sua ação docente, promoção de clima de tolerância, motivação dos alunos etc 

(OLIVEIRA, 2010), saberes que carregam marcas do ser humano:  

 
 

Vimos que os saberes dos docentes, dentro de uma perspectiva 
epistemológica, são temporais, plurais e heterogêneos, personalizados e 
situados e que trazem consigo as marcas do seu objeto, que é o ser 
humano. Com isso, chego à conclusão que os conhecimentos teóricos, 
sobretudo, aqueles previstos na formação inicial, geralmente não 
contemplam ou muito pouco o valor dos conhecimentos dos professores, 
produzidos e mobilizados a partir de sua prática diária em sala de aula 
(OLIVEIRA, 2010, p.54).  

 

No tocante à atuação do professor de línguas, mencionando Almeida Filho, 

discorre que a competência profissional é a somatória das competências implícita 

(nossas vivências, experiências, crenças, modelos aprendidos com nossos 

professores ou em manuais e, muitas vezes, imitados), linguístico-comunicativa 

(domínio da língua em questão), teórica (adquirida com leituras, cursos, eventos) e 

aplicada (adquirida no processo de formação) (ALMEIDA FILHO, 2005, citado por 

OLIVEIRA, 2010). Acrescenta que o processo de desenvolvimento profissional é 

permanente, já que: 

 

o professor de língua estrangeira poderá, através da formação contínua e 
de outras ações, investir em seu desenvolvimento intelectual num processo 
continuum e se articular em seu meio social e profissional. Isso tudo 
favorecerá as possíveis transformações vislumbradas no exercício da 
profissão (OLIVEIRA, 2010, p.274). 

 

 Segundo Couto, Paulo Freire, em seu livro Pedagogia da Autonomia de 1997, 

explanava sobre o processo de formação como ininterrupto em qualquer área do 

conhecimento: “Não existe formação momentânea, formação do começo, formação 
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do fim de carreira. Nada disso. Formação é uma experiência permanente, que não 

pára nunca” (FREIRE, 1997, citado por COUTO, 2009, p.8). 

O educador português Antonio Nóvoa, reitor honorário da Universidade de 

Lisboa (2014-atual), declarou, em uma entrevista em 2001, que ser professor implica 

em um processo longo, infinito, equilibrado, inovador, de muita prática e reflexão 

contínua sobre ela. Quando perguntado sobre a formação dos professores e a 

relação com os problemas da educação e mudanças nas práticas de ensino, 

respondeu: 

 

Embora tenha havido uma verdadeira revolução nesse campo nos últimos 
vinte anos, a formação ainda deixa muito a desejar. Existe uma certa 
incapacidade para colocar em prática concepções e modelos inovadores. 
As instituições ficam fechadas em si mesmas, ora por um academicismo 
excessivo ora por um empirismo tradicional. Ambos os desvios são 
criticáveis. O equilíbrio entre inovação e tradição é difícil. [...] Ao mesmo 
tempo, é preciso combater a mera reprodução de práticas de ensino, sem 
espírito crítico ou esforço de mudança. É preciso estar aberto às novidades 
e procurar diferentes métodos de trabalho, mas sempre partindo de uma 
análise individual e coletiva das práticas (NÓVOA citado por GENTILE, 
2001, on-line). 

 

 Ao receber questionamentos sobre programas de educação continuada 
opinou: 
 

O aprender contínuo é essencial em nossa profissão. Ele deve se 
concentrar em dois pilares: a própria pessoa do professor, como agente, e a 
escola, como lugar de crescimento profissional permanente. Sem perder de 
vista que estamos passando de uma lógica que separava os diferentes 
tempos de formação, privilegiando claramente a inicial, para outra que 
percebe esse desenvolvimento como um processo. Aliás, é assim que deve 
ser mesmo. A formação é um ciclo que abrange a experiência do docente 
como aluno (educação de base), como aluno-mestre (graduação), como 
estagiário (práticas de supervisão), como iniciante (nos primeiros anos da 
profissão) e como titular (formação continuada). Esses momentos só serão 
formadores, se forem objeto de um esforço de reflexão permanente 
(NÓVOA citado por GENTILE, 2001, on-line).  

 

Para Severino (2012, p.151), a qualidade das práticas educativas é tão 

significativa quanto os conteúdos do currículo na formação do educador, pois nas 

relações entre professores e alunos é que “a prática da docência se concretiza. Na 

prática de seus profissionais, a educação ganha corpo e realidade histórico-social.” 

O mais importante é que os processos de “apropriação de conteúdos, do domínio 

das habilidades técnicas ou da apreensão das relações situacionais [...] se efetivem 

com competência, criatividade e criticidade”. E define: 
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Competência é a qualidade que faz superar a improvisação [...]. Exige a 
aplicação diuturna do método científico, precisão técnica e rigor filosófico. 
[...] Criatividade é a qualidade que expressa a participação ativa e 
inteligente do aprendiz, abarcando a armazenagem do conhecimento, mas 
também as dinâmicas que o geraram. A criatividade supõe o domínio de 
métodos e técnicas, a capacidade de utilizar instrumentos objetivos a 
serviço de finalidades subjetivamente delineadas. [...] A criticidade situa o 
conhecimento num contexto mais envolvente do que a relação entre um 
sujeito e um objeto. [...] Por isso, nunca estamos diante de verdades 
absolutas, mas ante certezas provisórias cuja consolidação nasce da 
aplicação sistematizada de recursos também aperfeiçoáveis (SEVERINO, 
2012, p.151-152). 

 

Cada passo que o educador-educando dá no processo contínuo e 

permanente de sua formação só é possível mediante, não só a apropriação de 

conteúdos, mas o desenvolvimento de suas habilidades técnicas, conseguido no 

exercício de sua profissão, a começar pelo estágio supervisionado durante a 

graduação. “Aprender, fazendo, o que não se sabe fazer” (MEIRIEU, 1996, citado 

por PERRENOUD, 2002, citado por OLIVEIRA, 2010, p.66). Mas nada disso se 

sustenta sem um pensamento reflexivo, uma tarefa que exige esforço e vontade, que 

o auxiliará na edificação dos conhecimentos que considere pertinentes para alterar 

sua ação. 

 

A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que forneça 
aos professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as 
dinâmicas de autoformação participativa. Estar em formação implica um 
investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os 
projectos próprios, com vista à construção de uma identidade, que é 
também uma identidade profissional (NÓVOA, 1992, citado por COUTO, 
2009, p.23-24). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: POR UMA NOVA CONFIGURAÇÃO DA PROPOSTA 

EDUCATIVA DO CURSO DE LETRAS  

 

O conceito de professor reflexivo foi apresentado pelo pedagogo e filósofo 

norte-americano Donald Schön (1930-1997), cuja proposta baseava-se na reflexão, 

análise, questionamento e renovação da prática educativa, que precisa acontecer 

com a participação do professor e da escola, no entanto, “no contexto brasileiro, 

devido às dificuldades da prática e problemas existentes nas escolas, às vezes, o 

professor pode não se sentir estimulado a esta reflexão” (OLIVEIRA, 2010, p.64).   

Vale registrar os comentários de Simone Viana, historiadora e professora do 

curso de Pedagogia na Faculdade Estácio de Sá (2003-2018), sobre algumas 

dificuldades e desafios atuais na formação do profissional de Letras, entre crise de 

valores, problemas econômicos, avanços científicos e tecnológicos e sobre a 

relevância do ensino reflexivo: “É importante propiciarmos aulas críticas, dialógicas, 

interativas, enfim, oferecer um ensino reflexivo e relevante para o cenário atual, um 

exercício do aprender a aprender; aprender a ser; aprender a conviver e aprender a 

fazer” (VIANA, 2016, on-line). Também salientou, em seu artigo, a necessidade de 

adaptação do profissional às novas formas de aprendizagem e de ensino, de 

práticas contextualizadas, novas abordagens e conteúdos nos cursos superiores: 

 

A pesquisa e a extensão na docência implicam compreender a importância 
do papel da docência, propiciando uma profundidade científico-pedagógica 
que os capacite a enfrentar questões fundamentais e desafiadoras na 
atualidade, como  ser sujeito de sua ação profissional. [...] Precisa-se 
ressaltar a pluralidade e a interdisciplinaridade, associando os saberes 
científicos e as relações com os demais, com o ambiente, valorizando a 
diversidade cultural, proporcionando a conexão do currículo escolar com as 
novas tendências da sociedade (VIANA, 2016, on-line). 

 

Severino concorda com as teorias de Morin, de que não basta ao ensino ser 

Multidisciplinar, composto de disciplinas autônomas, tampouco Interdisciplinar, com 

algum relacionamento entre elas, mas Transdisciplinar, em que “o todo é maior que 

o ajuntamento das partes” (SEVERINO, 2012, p.152). 

A Transdisciplinaridade é vista como uma forma de unir os elos perdidos e 

abrir espaço para novos modelos pedagógicos, com o diálogo entre as diferentes 
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disciplinas, tornando possível relacionar filosofia com literatura, artes plásticas com 

física e assim por diante. É uma nova consciência perante a vida, uma alternativa 

teórica e prática na postura e formação do educador, que passa de especialista a 

mediador do conhecimento, ou seja, uma nova atitude para a compreensão e união 

dos saberes. Não apenas uma reforma educacional, mas uma mudança de 

paradigmas por uma educação reflexiva, contrária à tradicional, na qual os 

conhecimentos sejam flexíveis e significativos e levem o aluno a construir seu 

conhecimento, contextualizar e estabelecer relações entre as partes e o todo. Da 

mesma forma, que permita a liberdade de expressão e aguce a consciência crítica e 

ética desde os primeiros anos escolares e, com isto, facilite suas relações na 

sociedade, reduza seus preconceitos e amplie seu respeito pelas diferenças e 

direitos humanos, já que a sala de aula é um espaço onde se manifesta a 

diversidade, que representa a sociedade com seus diferentes valores, credos, etnias 

e culturas. 

As teorias de Edgar Morin contribuem para pensarmos a educação a partir da 

perspectiva complexa, interligando os saberes, apostando numa reforma curricular, 

numa proposta de ensino pautada em programas que orientem os educadores a 

abordarem as disciplinas a partir de novos contextos. Sua proposta é que possamos 

abrir as “gavetinhas” nas quais os saberes estão arquivados, para podermos tecê-

los de forma complexa.   

Acerca da formação dos estudantes, Morin (2000) sinaliza as falhas e propõe 

um novo olhar. Segundo ele, “Há sete saberes „fundamentais‟ que a educação do 

futuro deveria tratar em toda sociedade e em toda cultura, sem exclusividade nem 

rejeição, segundo modelos e regras próprias a cada sociedade e a cada cultura” 

(MORIN, 2000, p.13). São estes:  

1. Reconhecer que para todo conhecimento há o risco do erro e da ilusão 

e desenvolver estudos e estratégias para enfrentá-los, evitá-los ou minimizá-

los; 

2. Ligar saberes que estão desconectados e compartimentados, para que 

haja a contextualização, a visão do conjunto e do que é pertinente ou não e 

permitir a articulação e organização do pensamento com as tecnologias e 

informações atuais; 

3. Auxiliar na conscientização do indivíduo como ser humano, biológico, 

sócio-histórico-cultural, reunindo e organizando as disciplinas; 
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4. Ensinar que todos devem ser responsáveis e solidários, porque 

pertencemos ao mesmo mundo e que tudo o que afeta uma pessoa, afeta a 

todos; 

5. Incluir o ensino das incertezas, das estratégias para lidar com os 

limites, desafios e imprevistos; 

6. Ensinar a compreensão para garantir a solidariedade intelectual e 

moral da humanidade;  

7. Promover o desejo da cidadania terrena e a ética humana da trindade 
inseparável indivíduo/sociedade/espécie (antropo-ética). 
 

Morin (2015) aponta a crise na educação e o conflito entre jovens discentes, 

pertencentes à nova geração, e os adultos docentes, a incompreensão tanto do 

discurso do outro, quanto dos contextos, das culturas, dos costumes e das ideias, 

tópicos ausentes nos programas de ensino, tal qual a necessidade do educador 

resgatar seu Eros, sua paixão pelo ensino, e atuar como um regente de uma grande 

orquestra. Para ele, o conhecimento fragmentado não é eficiente para ligar as partes 

ao todo e o todo às partes, ao contrário, conduz à inteligência cega.  

Segundo Lorieri (2004), Paulo Freire, em 1993, já tecia comentários sobre os 

problemas que geram a fragmentação do conhecimento: 

 

Ao não perceber a realidade como totalidade, na qual se encontram as 
partes em interação, se perde o homem na visão „focalista‟ da mesma. A 
percepção parcializada da realidade rouba ao homem a possibilidade de 
uma ação autêntica sobre ela (FREIRE, 1983, citado por LORIERI e RIOS, 
2004, p. 27).  

 

A reforma do pensamento objetiva o pensar que religa e restabelece nossa 

solidariedade e responsabilidade inatas.  Por isso, é preciso educar os educadores, 

promover laços entre as diversas disciplinas, despertar o interesse e a paixão, 

ampliar culturas e saberes, pautar o ensino em questionamentos adequados a cada 

etapa: Ensino Fundamental (pensamentos que religam), Ensino Médio (de cultura 

geral) e Ensino Superior (prática da transdiciplinaridade) (MORIN, 2015).  

Para Severino, um “projeto de formação de profissionais da educação 

pressupõe, [...] três grandes perspectivas” atuando de forma convergente e 

complementar: os “conteúdos específicos” (cultura científica), as “habilidades 
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técnicas” (didáticas) e as “relações situacionais” (relacionamento consigo, com o 

outro e com o mundo) (SEVERINO, 2012, p.146). 

Preparar esse educador consiste em “torná-lo um profissional qualificado, 

consciente do significado da educação, para que estenda essa consciência aos 

educandos e contribua para que vivenciem a dimensão coletiva e solidária de sua 

existência”, pois não ocorre “educação humanizadora sem considerar os seres 

humanos como dotados de uma personalidade subjetiva, como integrantes de uma 

sociedade historicamente determinada e de uma espécie característica” 

(SEVERINO, 2012, p.146-147). Importa que todo profissional se torne um 

“pensador”, que tenha desenvolvido sua sensibilidade intelectual à condição de sua 

existência histórica, que entende o “micro-sentido de seu existir” como indivíduo no 

“macro-sentido de seu existir” em sociedade (SEVERINO, 2017, p.68). O existir 

histórico do homem se faz na objetividade de uma realidade árdua e resistente e, 

considerando sua natureza factual, contingente e finita, o homem só pode enfrentar 

essa realidade mediante a instrumentalização que o conhecimento oferece 

(SEVERINO, 2017), e “todo desenvolvimento verdadeiramente humano significa o 

desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações 

comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana” (MORIN, 2000, p.55).  

Encontramos, pois, uma justificativa para a presença da filosofia nos 

currículos dos cursos universitários, ao entendermos que o objetivo da universidade 

não se restringe a preparar os homens para atenderem as demandas do mundo da 

produção. O ensino superior deve estimular e auxiliar o desenvolvimento da 

capacidade da racionalidade filosófica dos estudantes a um grau cada vez mais 

elevado, desvelando o sentido da existência humana e construindo uma contra-

ideologia que aponte o conhecimento e seus produtos como uma ferramenta a 

serviço dos interesses da humanidade como um todo (SEVERINO, 2017). O próprio 

exame ENADE, tem deixado isso muito claro em suas portarias, relatórios-síntese e 

nas questões das provas. Apesar da divergência de opiniões quanto a sua atual 

eficácia na avaliação de desempenho dos universitários, conceituação dos cursos de 

graduação e qualificação das instituições de Ensino Superior, acredita-se que as 

mudanças nos indicadores de avaliação que estão sendo estudadas pelo INEP 

possam enobrecer o ENADE e a possível inclusão da nota obtida neste exame no 

Histórico Escolar desses alunos possa maximizar o interesse e dedicação aos 
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estudos e minimizar o boicote deles e das instituições ao exame, proporcionando um 

panorama mais claro da realidade dos cursos superiores no Brasil e possibilidades 

de desenvolvimento de projetos de adequação e melhoramento dos mesmos. 

Sem a contribuição da Filosofia, o desenvolvimento da capacidade de pensar 

pode não acontecer a contento. A Universidade deve prover esta formação a todos 

os profissionais que por ela passam, pois que, a educação universitária não pode se 

restringir apenas á formação científica e, menos ainda, apenas à preparação técnica 

dos futuros profissionais que atuarão na sociedade. Até porque nenhum profissional 

atuará apenas como técnico: ele atuará como cidadão, como alguém que se 

posiciona politicamente, esteticamente, antropologicamente, epistemologicamente, 

eticamente (LORIERI, 2010, p. 53).  “A justificativa da necessidade da filosofia no 

ensino superior encontra-se nessa finalidade intrínseca da educação como formação 

integral das pessoas, à vista de seus compromissos com a própria humanidade” 

(SEVERINO, 2006, p. 4, citado por LORIERI, 2010, p.56). 

Marilena Chauí, apresenta uma resposta quando questionada sobre a 

utilidade da Filosofia na educação:  

 

Se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil; se 
não se deixar levar pela submissão às idéias dominantes e aos poderes 
estabelecidos for útil; se buscar compreender a significação do mundo da 
cultura da história for útil; se conhecer o sentido das criações humanas nas 
artes, nas ciências e na política for útil; se dar a cada um de nós e à nossa 
sociedade meios para serem conscientes de si e de suas ações numa 
prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então 
podemos dizer que a Filosofia, é o mais útil de todos os saberes de que os 
seres humanos são capazes (CHAUÍ, 1994, citada por LODETTI, S.R., 
2006, p.17-18). 

 

Severino (2017) insiste na importância da Filosofia nos currículos dos cursos 

universitários, nas responsabilidades da universidade que vão além da instrução 

técnica, mas a formação integral dos aprendizes nos campos pessoal, cultural, ético-

político, o domínio do processo de construção de seu próprio conhecimento, a 

condução de uma existência humanizada e a superação das limitações em um país 

como o nosso marcado por tantas carências. Propõe aos universitários raciocinar e 

ponderar sobre o propósito  de sua formação e sobre os motivos de fazerem parte 

de uma instituição situada em um contexto sócio-histórico próprio. Tão importante 

para os estudantes, quanto para professores, coordenadores, gestores e todos os 
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envolvidos com a educação, é a consciência de que só a formação técnica 

desumaniza e que o aluno precisa atingir sua autonomia e construir seu próprio 

conhecimento. 

 

Minha ideia de formação é pois aquela do alcance de um modo de ser, 
mediante um devir, modo de ser que se caracterizaria por uma qualidade 
existencial marcada por um máximo possível de emancipação, pela 
condição de sujeito autônomo. [...] A educação não é apenas um processo 
institucional e instrucional, [...] mas fundamentalmente um investimento 
formativo humano (SEVERINO, 2017, p.134-135).  

  

Em uma época de constantes transformações e desenvolvimento tecnológico 

cada vez mais acelerado, a educação não deve focar-se apenas no mundo do 

trabalho, mas conciliar a formação integral, ética, política e humanista dos 

educandos. Na história, a educação passou por fases de ligação à ética e aos 

valores, à política e à cultura e, na atualidade, é preciso que haja um novo modelo 

que atenda as peculiaridades da realidade em mutação, que ensine a pessoa a viver 

para si e para o outro, a estabelecer relações com a natureza, com seus 

semelhantes e consigo mesma (SEVERINO, 2006). Já que o pensar é fundamental 

para a vida humana, é necessário cuidar para que aconteça e, para isso, é preciso 

haver esforços que ajudem na sua realização (LORIERI, 2010, p.53). 

Visto que o objetivo da educação em qualquer situação de nossas vidas é o 

de promover a compreensão de que somos seres sociais, históricos e providos de 

subjetividade, cabe à educação superior, além da formação técnico-profissional dos 

alunos e o preparo para o mercado de trabalho, ajudá-los a compreender o sentido 

de sua existência, a finalidade do ensino/aprendizagem, a manter-se alerta em 

relação aos diversos discursos ideológicos, a desenvolver o pensamento crítico 

sobre sua realidade e o senso ético-estético, ou seja, proporcionar sua formação 

integral como ser humano autônomo e isto se dá, com a ajuda de todas as 

modalidades de conhecimento, inclusive da Filosofia. Sua presença nos currículos 

dos cursos superiores vai depender do tipo de formação pretendida pelas 

universidades: se somente a profissionalizante ou, se além desta, também a 

completa do indivíduo.  
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ANEXO A 

Portaria INEP 175/2005 – Exame ENADE 2005 – Letras 

 

Portaria INEP nº. 175, de 24 de agosto de 2005 

Publicada no Diário Oficial de 26 de agosto de 2005, seção 1, pág. 63 

 

O Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 10.861, 

de 14 de abril de 2004; a Portaria Ministerial nº 2.051, de 9 de julho de 2004; a 

Portaria Ministerial 2.205, de 22 de junho de 2005, retificada no DOU de 8 de junho 

de 2005; e considerando as definições estabelecidas pela Comissão Assessora de 

Avaliação da área de Letras, nomeada pela Portaria INEP n°11, de 14 de fevereiro 

de 2005, e pela Comissão Assessora de Avaliação da Formação Geral do ENADE, 

nomeada pela Portaria INEP n° 79, de 19 de maio de 2005, resolve:  

Art. 1
o 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), parte 

integrante do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), tem 

como objetivo geral avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos 

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares, às habilidades e 

competências para a atualização permanente e aos conhecimentos sobre as 

realidades brasileira e mundial, bem como sobre outras áreas do conhecimento.  

Art. 2º A prova do ENADE 2005, com duração total de 4 (quatro) horas, terá um 

componente de avaliação da formação geral comum aos cursos de todas as áreas e 

um componente específico da área de Letras.  

Art. 3º No componente de avaliação da formação geral, será investigada a formação 

de um profissional ético, competente e comprometido com a sociedade em que vive.  

§ 1º No componente de avaliação da formação geral, serão consideradas, entre 

outras, as habilidades do estudante para analisar, sintetizar, criticar, deduzir, 

construir hipóteses, estabelecer relações, fazer comparações, detectar contradições, 

decidir, organizar, trabalhar em equipe e administrar conflitos.  
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§ 2º O componente de avaliação da formação geral do ENADE 2005 terá 10 (dez) 

questões, discursivas e de múltipla escolha, que abordarão situações-problema, 

estudos de caso, simulações e interpretação de textos, imagens, gráficos e tabelas.  

§ 3º As questões discursivas investigarão, além do conteúdo específico, aspectos 

como a clareza, a coerência, a coesão, as estratégias argumentativas, a utilização 

de vocabulário adequado, e a correção gramatical do texto.  

§ 4º A avaliação da formação geral contemplará temas como: sociodiversidade: 

multiculturalismo e inclusão; exclusão e minorias; biodiversidade; ecologia; novos 

mapas sócio e geopolíticos; globalização; arte e filosofia; políticas públicas: 

educação, habitação, saúde e segurança; redes sociais e responsabilidade: setor 

público, privado, terceiro setor; relações interpessoais (respeitar, cuidar, considerar e 

conviver); vida urbana e rural; inclusão/exclusão digital; cidadania; violência; 

terrorismo, avanços tecnológicos, relações de trabalho.  

Art. 4
o 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE 2005), no 

componente específico da área de Letras, terá por objetivos:  

• Avaliar o desempenho em termos de competências e habilidades essenciais ao 

exercício profissional, crítico, criativo, ético e cidadão na área de Letras.  

• Avaliar a aquisição, o desenvolvimento e o aprofundamento de competências e 

habilidades para:  

a) compreender e usar a língua portuguesa no que se refere a sua estrutura, 

funcionamento e manifestações culturais;  

b) lidar criticamente com as linguagens, em especial a verbal, nas 

modalidades oral e escrita;  

c) ler e produzir textos adequados a diferentes situações discursivas;  

d) analisar e refletir criticamente acerca de conteúdos referentes a estudos 

lingüísticos e literários e à formação profissional;  

e) abordar criticamente as perspectivas teóricas adotadas nas investigações 

lingüísticas e literárias;  

f) compreender a formação profissional como processo contínuo, autônomo e 

permanente, à luz da dinâmica do mercado de trabalho.  
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Art. 5
o 

A prova do ENADE 2005, no componente específico da área de Letras, 

tomará como referência o seguinte perfil do profissional: 1) competência intercultural, 

evidenciada na capacidade de lidar, de forma crítica, com as linguagens, 

especialmente a verbal, tendo em vista a inserção do profissional na sociedade e 

suas relações com os outros; 2) domínio do uso da língua portuguesa, nos registros 

oral e escrito, em termos de estrutura, funcionamento, variedades lingüísticas, 

literárias e culturais; 3) capacidade de refletir teoricamente sobre a linguagem, de 

pensar criticamente sobre os temas e questões relativos aos conhecimentos 

lingüísticos e literários, bem como de compreender a formação profissional como 

processo contínuo, autônomo e permanente; 4) domínio das teorias de aquisição de 

línguas e de metodologias de ensino de línguas e literaturas.  

Art. 6
o 

A prova do ENADE 2005, no componente específico da área de Letras, 

avaliará se o estudante desenvolveu, no processo de formação, as seguintes 

habilidades e competências: domínio da língua portuguesa na norma culta e nas 

manifestações oral e escrita; uso adequado da língua em diferentes situações de 

comunicação; reflexão analítica e crítica sobre a linguagem como fenômeno social, 

psicológico, educacional, histórico, cultural, político e ideológico; visão crítica das 

perspectivas teóricas adotadas nas investigações lingüísticas e literárias, que 

fundamentam sua formação profissional; percepção de diferentes contextos 

interculturais; domínio de teorias de aquisição de línguas e de metodologias de 

ensino de línguas e literaturas; formação profissional atualizada, de acordo com a 

dinâmica do mercado de trabalho.  

Art. 7
o 

A prova do ENADE 2005, no componente específico da área de Letras, 

tomará como referencial os conteúdos descritos a seguir:  

Estudos lingüísticos:  

Formação histórica da língua portuguesa; aspectos fonológicos, morfológicos, 

sintáticos, semânticos, pragmáticos e discursivos da língua portuguesa; 

processos de leitura e produção de textos; Sociolingüística, Psicolingüística, 

Lingüística Textual e Análise do Discurso.  

Estudos literários:  
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Conceitos, funções, valores, gêneros e periodização da literatura. Texto, contexto 

e intertextualidade. A singularidade da produção literária e inter-relações com 

outros sistemas culturais e semióticos. Literatura e recepção. 

As questões de estudos literários deverão enfocar, sem exclusividade, os 

seguintes autores e obras: poesia – Cláudio Manoel da Costa, Gonçalves Dias, 

Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Mello Neto, 

Oswald de Andrade, Cecília Meireles, Jorge de Lima, Ana Cristina César, 

Camões (lírico), Bocage, Fernando Pessoa, Baudelaire (As flores do mal); prosa 

– Aluísio de Azevedo – O mulato; Machado de Assis – Esaú e Jacó; Guimarães 

Rosa – Grande sertão: veredas; Graciliano Ramos – São Bernardo; Clarice 

Lispector – Laços de família; Maria Carolina de Jesus – Quarto de despejo; Lygia 

Fagundes Telles – A noite escura 2 e mais eu; Eça de Queiroz – Os Maias; José 

Saramago – O ano da morte de Ricardo Reis; Gabriel García Márquez – Cem 

anos de solidão; Jorge Luis Borges – Ficções; Gustave Flaubert – Madame 

Bovary; Miguel de Cervantes – Dom Quixote; Émile Zola – Germinal; José 

Luandino Vieira – Luuanda; teatro – Ariano Suassuna – O auto da compadecida; 

William Shakespeare – Hamlet. 

Formação profissional:  

Licenciatura em Língua Portuguesa – Teorias de aquisição de língua materna. 

Teorias, métodos e técnicas de ensino e aprendizagem de língua materna. 

Ensino reflexivo.  

Licenciaturas em Língua Estrangeira – Teorias de aquisição de segunda língua 

ou língua estrangeira. Teorias, métodos e técnicas de ensino e aprendizagem de 

segunda língua ou língua estrangeira. Ensino reflexivo.  

Bacharelados – Metodologia de produção e disseminação do conhecimento.  

Art. 8º A prova do ENADE 2005, no componente específico da área de Letras, terá 

30 (trinta) questões, discursivas e de múltipla escolha, envolvendo situações-

problema e estudos de caso.  

Art. 9º A Comissão Assessora de Avaliação da área de Letras e a Comissão de 

Avaliação da Formação Geral do ENADE subsidiarão a banca de elaboração com 

informações adicionais sobre a prova.  
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Art. 10 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação  

 

ELIEZER MOREIRA PACHECO 

PRESIDENTE 
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ANEXO B 

Portaria INEP 255/2014 – Exame ENADE 2014 – Letras 

 

Portaria Inep nº 255, de 02 de junho de 2014. 

Publicada no Diário Oficial da União em 04 de junho de 2014. 

 

O Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep), no uso de suas atribuições, tendo em vista a Lei nº 10.861, de 

14 de abril de 2004; a Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, 

republicada em 29 de dezembro de 2010; a Portaria Normativa nº 8, de 14 de março 

de 2014, atualizada, e considerando as definições estabelecidas pela Comissão 

Assessora de Área de Formação Geral, nomeada pela Portaria Inep nº 12, de 10 de 

janeiro de 2014, resolve: 

Art. 1º O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), parte integrante 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), tem como 

objetivo geral avaliar o desempenho dos estudantes em relação: aos conteúdos 

programáticos previstos nas diretrizes curriculares, às habilidades e competências 

para a atualização permanente e aos conhecimentos sobre a realidade brasileira e 

mundial, bem como sobre outras áreas do conhecimento. 

Art. 2º A prova do Enade 2014, com duração total de 4 (quatro) horas, terá a 

avaliação do componente de Formação Geral comum aos cursos de todas as áreas 

e um componente específico. 

Parágrafo único. As diretrizes para a avaliação do componente específico de cada 

área são publicadas em Portarias específicas. 

Art. 3º No componente de Formação Geral serão considerados os seguintes 

elementos integrantes do perfil profissional: atitude ética; comprometimento social; 

compreensão de temas que transcendam ao ambiente próprio de sua formação, 

relevantes para a realidade social; espírito científico, humanístico e reflexivo; 

capacidade de análise crítica e integradora da realidade; e aptidão para socializar 

conhecimentos em vários contextos e públicos diferenciados. 
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§ 1º No componente de Formação Geral, serão verificadas as seguintes habilidades 

e competências: 

I - ler, interpretar e produzir textos; 

II - extrair conclusões por indução e/ou dedução; 

III – estabelecer relações, comparações e contrastes em diferentes situações; 

IV - fazer escolhas valorativas avaliando consequências; 

V - argumentar coerentemente; 

VI - projetar ações de intervenção; 

VII - propor soluções para situações-problema; 

VIII - elaborar sínteses; 

IX - administrar conflitos. 

§ 2º As questões do componente de Formação Geral versam sobre os seguintes 

temas: 

I - cultura e arte; 

II - avanços tecnológicos; 

III - ciência, tecnologia e sociedade; 

IV - democracia, ética e cidadania; 

V - ecologia; 

VI - globalização e política internacional; 

VII - políticas públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, transporte, 

segurança, defesa e desenvolvimento sustentável; 

VIII - relações de trabalho; 

IX - responsabilidade social: setor público, privado e terceiro setor; 

X - sociodiversidade e multiculturalismo: violência, tolerância/intolerância, 

inclusão/exclusão e relações de gênero; 

XI - tecnologias de informação e comunicação; 

XII - vida urbana e rural. 
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§ 3º O componente de Formação Geral do Enade 2014 terá 10 (dez) questões que 

abordarão situações-problema e estudos de caso. 

§ 4º As questões discursivas do componente de Formação Geral avaliam aspectos 

como clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, utilização de 

vocabulário adequado e correção gramatical do texto. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

JOSÉ FRANCISCO SOARES 
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ANEXO C   

 INEP/ENADE  ANEXO IX – CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DAS PROVAS DO 

ENADE 

 

INEP – ENADE - ANEXO IX – CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DAS PROVAS DO 

ENADE – p.574-575 (L B LP) ou p.378-379 (LLPE) ou p.376-377 (LLPI) 

 

O processo de construção das provas de cada edição do Enade tem início 

com a elaboração de diretrizes de prova para cada área a ser avaliada e para o 

componente de Formação Geral. As diretrizes de prova são elaboradas, sob 

orientação de servidores da DAES/INEP, pelas Comissões Assessoras do Enade 

(Comissão Assessora de Formação Geral e Comissões Assessoras de Área) 

nomeadas pela Presidência do Inep, compostas por professores de Instituições de 

Educação Superior (IES) públicas e privadas de todas as regiões do País. 

Subsidiam a elaboração das diretrizes de prova: as Diretrizes Curriculares Nacionais 

dos cursos de graduação (aprovadas ou em fase de aprovação pelo Conselho 

Nacional de Educação), o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia e 

outros documentos oficiais relevantes (como a legislação profissional, por exemplo). 

Compõem as diretrizes de prova: o perfil profissional do egresso da área, as 

competências e habilidades (Recursos) que devem ter sido desenvolvidas pelo 

egresso durante o curso e os conteúdos curriculares (Objetos de conhecimento).  

A partir das diretrizes de prova, as Comissões Assessoras do Enade, sob a 

orientação dos servidores da DAES/INEP, articulam as características de perfil, os 

recursos e os objetos de conhecimento a cada um dos itens da prova, construindo a 

matriz de prova. Dessa maneira, cada item de prova está associado a uma 

característica de perfil, a um recurso e a até três objetos de conhecimento, 

compreendidos conforme o quadro a seguir: 

- CARACTERÍSTICA(s) DE PERFIL 

Conjunto de características do egresso do curso. 

- CONJUNTO DE RECURSOS 
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Uma expansão do termo competências, que compreende a mobilização de 

conhecimentos, saberes, escolhas éticas e estéticas, habilidades, posturas, 

entre outros, para permitir agir eficazmente em um determinado tipo de 

situação, apoiado em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles. 

- OBJETO(S) DE CONHECIMENTO 

São os conteúdos que devem ser mobilizados por meio dos recursos 

(competências e habilidades) pelo profissional dotado do perfil esperado. 

Algumas vezes o item solicita a utilização de dois ou três objetos de 

conhecimento. Neste caso, o item deve ser capaz de articular todos os 

conteúdos. 

 


