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ResUmo: Este artigo apresenta uma análise das competências e habilidades 
dos alunos de graduação de período noturno que frequentam o curso de reforço 
em Língua Portuguesa de um centro universitário da região de Campinas. Seu 
objetivo é delinear o desempenho dos estudantes, seu autoconceito, contrastando 
os resultados de uma prova objetiva aplicada no início do curso com os resultados 
encontrados após intervenção em oficina de produção textual. Os resultados desta 
pesquisa possibilitaram a mudança na organização e elaboração do processo do 
curso de reforço da Língua Portuguesa do centro universitário. 
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LITERACy AND LINGUISTICS EXPRESSION: THE RELATIONSHIP BETWEEN 
THE PERFORMANCE  AND THE SELF-CONCEPT

abstRact: This paper is an analysis the skills and abilities of the graduation 
evening students who were attending the Portuguese Language of an University 
Center of Campinas region. We aimed to outline the performance of students, their 
self-concept, contrasting the results of an objective test applied at the beginning of 
the support class with the results after intervention workshop production of texts. 
The results made possible a change in the organization and preparation process of 
the support class of Portuguese Language at the University Center.
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Introdução

O estudo sobre o letramento foi inserido no Brasil na década de 1980. As pesquisas 
realizadas por Angela Kleiman e por Magda Soares e ainda outros pesquisadores sobre 
o letramento esclarecem esse fenômeno. Todavia, as investigações nessa área têm 
proporcionando relevantes contribuições para o conhecimento dos aspectos e dos 
impactos sociais do uso da língua escrita (Kleiman, 2009).

A motivação para realizar esta pesquisa originou-se a partir dos dados anunciados 
pela mídia a respeito da educação brasileira no século 21, que enfrenta uma crise na 
aprendizagem dos estudantes. O fracasso nos resultados dos alunos de diversos países 
demonstrados por meio dos testes realizados por instituições internacionais, Pisa (2000) 
e Unesco1, evidenciam que a formação acadêmica dos professores e a educação brasileira 
precisam de pesquisas sérias e significativas para tentar reverter esse quadro deficiente da 
área educacional. 

A pesquisa foi realizada em um Centro Universitário na região de Campinas, 
que mantém um projeto anual de reforço de Língua Portuguesa para os seus cursos de 
graduação noturna. Assim, ao início do ano, os alunos ingressantes realizam uma prova 
objetiva a fim de se verificar a necessidade de eles participarem desse projeto. 

Sujeitos da pesquisa

Para a realização deste estudo, consideramos apenas os alunos que participaram 
completamente do processo de reforço, sem faltarem às aulas, ou que tenham desistido 
no meio do processo. Assim, consideramos um total de 21 alunos. As aulas foram 
realizadas aos domingos com um grupo composto de doze mulheres e nove homens. 

Dos 21 alunos, temos a seguinte caracterização: sete são do curso de Letras, seis 
de Comunicação Social, três de Pedagogia, dois de Administração, dois de Ciências 
Contábeis e um do curso de Direito. 

O curso contou com alunos de diferentes regiões do Brasil, assim distribuídos: 
um aluno do Estado do Amazonas, dois de Rondônia, um de Pernambuco, dois de 
Santa Catarina, um do Rio Grande do Sul, quatro do Rio de Janeiro, um do Mato 
Grosso do Sul, dois do Maranhão, um do Paraná, um da Bahia e apenas cinco são do 
Estado de São Paulo, o local da instituição. 

Dos sujeitos da pesquisa, treze não passaram por reprovação escolar, enquanto oito 
alunos passaram por pelo menos uma reprovação escolar no período do Ensino Fundamental 
(EF), sendo que nenhum dos alunos passou pela reprovação no Ensino Médio (EM).    

Em relação ao estado civil dos alunos, detectamos que doze são solteiros e 
nove casados. A idade dos alunos varia entre 17-44 anos, sendo que seis alunos têm 
entre 17-20 anos, oito alunos estão entre 21-30 anos, cinco estão entre 31-40 anos, 
enquanto apenas dois alunos possuem mais de quarenta anos. 

Desse número de alunos que participaram desta pesquisa, quatro obtiveram uma 
nota igual ou superior a seis na prova objetiva aplicada no início do ano, portanto, com 
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essa média não necessitavam de intervenção de reforço em língua portuguesa, entretanto 
desejaram participar do curso.

Parâmetros de avaliação

Ao buscar a identificação das competências e habilidades presentes nos estudantes 
de graduação que participam do curso de reforço e como se expressam linguisticamente 
na sociedade, um questionamento emergiu do estudo: Será que a prova objetiva avaliou de 
fato as competências e habilidades dos estudantes? 

Com base nesse questionamento, iniciou-se a análise dos dados recolhidos do 
curso de reforço em língua português no primeiro semestre de 2009, contrastando os 
resultados da prova objetiva aplicada no início do curso com os resultados encontrados 
após intervenção em oficina de produção textual, juntamente com os dados levantados a 
partir de um questionário sobre autoconhecimento recurso utilizado para verificação da 
autorrepresentação dos alunos em relação às suas competências.

Tanto o questionário de autoconhecimento como a produção de texto final foram 
avaliados segundo as competências e habilidades requeridas no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), com a atribuição de pontuação, conforme a tabela abaixo:

Tabela 1- competências versus pontuação

Letramento versus prova objetiva 

No Brasil, há a aplicação de algumas avaliações para a verificação do nível de 
letramento e aprendizagem após a realização do Ensino Médio, tais como o Enem, que 
avalia os alunos a fim de sondar o nível de letramento por meio de provas objetivas e 
produção textual. O exame nacional de desempenho dos Estudantes (Enade), que visa a 
aferir o desempenho dos estudantes das graduações pelo uso de prova objetiva e textual. 
Essas avaliações são aplicadas e planejadas de forma geral para todo o território nacional, 
portanto não se leva em consideração as diferenças regionais ou locais.

Soares (2005, p. 85) comenta sobre a medição no contexto escolar e revela uma 
indignação contra as escolas que, segundo ela,

fragmentam e reduzem o múltiplo significado do letramento: algumas habilidades e prá-
ticas de leituras e escrita são selecionadas e, então, organizadas em grupos, ordenadas e 
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avaliadas periodicamente, através de um processo de testes e provas tanto padronizadas 
quanto informais.

De acordo com Demo (2000), muitos estudantes de cursos noturnos estão dispostos 
a comparecer em uma sala de aula apenas para aprender e passar de ano, ou seja, obter 
o tão almejado diploma para a formação profissional. A crítica constante desse autor 
refere-se aos aspectos da educação dada pelos professores, proporcionando acomodação 
e passividade nos alunos. Enfatizando esse tipo de ensino, Demo (2000, p. 10) afirma, 
em entrevista, que “predomina entre nós a atitude do imitador, que copia, reproduz e 
faz prova. Deveria impor-se a atitude de aprender pela elaboração própria, substituindo a 
curiosidade de escutar pela de produzir”. 

O gráfico a seguir apresenta as notas da prova objetiva aplicada pela instituição aos 
alunos das graduações, dos quais consideramos apenas os resultados dos vinte sujeitos 
que compõem o corpus desta pesquisa. Vejamos o gráfico abaixo:

Gráfico 1: Notas da prova objetiva

Segundo os dados, verificamos que a maioria dos alunos apresenta nível insuficiente 
de aprendizagem, obtendo nota entre 0-40, enquanto somente cinco alunos mostram um 
desempenho regular com notas entre 40-70, e apenas um aluno obtém a classificação 
excelente, apresentando nota entre 70-100. 

Constatamos pelos resultados que o desempenho dos alunos na prova objetiva 
não foi satisfatório. Com base nessas notas, podemos aventar que os alunos participantes 
do primeiro ano dos cursos de graduação não possuem as competências e habilidades 
necessárias para participarem ativamente de uma graduação ou que a prova objetiva não 
demonstra as capacidades dos estudantes.

Estudos de especialistas da educação atentam para a questão das provas objetivas como 
estímulo da memorização. Uma hipótese que pode ser justificativa para alguns alunos seria a 
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de que, no momento da prova objetiva, passaram pelo fenômeno intitulado de “branco” e, 
comentando esse aspecto, Antunes (2009)2 esclarece que os alunos guardam conteúdos em 
sua memória de duas maneiras: a primeira denomina-se significativa e a segunda, mecânica. 
Enquanto a forma mecânica possui uma validade restrita e limitada, a forma significativa ajuda 
a aprender outros saberes que ficam registrados em nossa lembrança por mais tempo.

Assim, os alunos que conseguem resultados negativos em provas objetivas podem 
estar desenvolvendo mais a memorização “mecânica” durante todos os anos de estudo. 
Mesmo não sendo o viés da pesquisa, essa questão da memorização poderá contribuir 
para análise dos dados. 

Para a contextualização desta pesquisa, apresentaremos dois estudos sobre o evento 
letramento em âmbito internacional e nacional. 

A primeira pesquisa que aqui mencionamos aborda estudos internacionacionais 
registrados no National Assessment of  Educational Progress (Naep), os quais foram realizado 
pelos pesquisadores Kirsch e Jungeblut – e relatados por Soares (2009)3 em seu artigo intitulado 
“Letramento e Alfabetização: as muitas facetas” - com a população jovem norte-americana 
sobre as habilidades de leitura. Eles constataram que o problema desses jovens não estava 
na Iliteracy (no saber ler e escrever), mas sim na Literacy (no não-domínio de competências 
de uso da leitura e da escrita). Explicando os resultados dessa pesquisa, Soares (2009, p. 6) 
esclarece a situação de letramento em outros países, conforme lemos no excerto abaixo:

Nos países desenvolvidos, ou do primeiro mundo, as práticas sociais de leitura e de 
escrita assumem a natureza de problema relevante no contexto da constatação de que 
a população, embora alfabetizada, não dominava as habilidades de leitura e de escrita 
necessárias para participação efetiva e competente nas práticas sociais e profissionais 
que envolvem a língua escrita.

O termo letramento, sujeito às polêmicas de visões entre autores renomados, ainda 
enfrenta questionamentos sobre seu significado. Todavia, o fato, constatado nessa pesquisa 
internacional feita por Kirsch e Jungeblut (apud SoareS, 2009), mostra que o problema do 
letramento possui uma amplitude que precisa ser analisada com precisão. 

Assim, com a população brasileira em crescente busca de aperfeiçoamento 
profissional e com trabalhadores visando manter um bom espaço no mercado de trabalho, 
muitos ingressam em uma graduação noturna, sem, no entanto, conseguirem acompanhar 
as produções textuais e as manifestações linguísticas requeridas no ensino médio.

É lastimável que a educação brasileira de uma sociedade letrada ainda possa 
enfrentar problemas tão acentuados nas expressões linguísticas. Poderá o problema 
estar nas polêmicas desnecessárias feitas em tornos de conceitos que distraem, enquanto, as 
mudanças necessárias ficam a margem da práxis? Ou na ausência de metodologias de ensino que 
estimulem a pesquisa de maneira viável para adquirir as competências e habilidades necessárias 
para o êxito não apenas acadêmico, mas também prático social?  Nosso objetivo, nesse artigo, não 
é apresentar uma resposta a essas questões, entretanto, objetivamos proporcionar ao educador 
uma reflexão sobre o desenvolvimento das competências na prática pedagógica.  
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A segunda pesquisa que apresentamos, de caráter nacional, constitui-se dos estudos dos 
pesquisadores Maria Helena Guimarães de Castro e Sergio Tiezzi no artigo intitulado “A reforma 
do Ensino Médio e a implantação do Enem no Brasil” (2009).4 Os autores revelam que, segundo 
os dados fornecidos pelo Enem do ano de 2002, os resultados das provas objetivas evidenciam 
resultados negativos sobre a população jovem brasileira, conforme o gráfico abaixo:

Gráfico 25: A reforma do Ensino Médio e a implantação do Enem no Brasil

Nesse gráfico verificamos que a maioria da população que realizou a prova objetiva, 
ou seja, 74% dos alunos no ano de 2002 obtiveram a nota entre 0 - 40, isto é, uma classificação 
de insuficiente a regular. Enquanto, aproximadamente 29,5% dos estudantes conseguiram 
alcançar a classificação de regular a bom, ficando 40-70 pontos. E apenas 2,5%, a minoria 
dos estudantes brasileiros, em 2002, obtiveram os resultados mais almejados da classificação 
- bom a excelente, 70-100 pontos. 

Essa pesquisa nacional evidencia que os resultados das provas dissertativas dos 
mesmos alunos demonstrados no gráfico 3 revela  resultado diferente. Vejamos o resultado 
do gráfico dos pesquisadores Maria Helena Guimarães de Castro e Sergio Tiezzi a seguir:

Gráfico 36: A reforma do ensino médio e a implantação do Enem no Brasil

Em primeira vista, verifica-se um fato incoerente neste gráfico 3. Ao se comparar 
este gráfico 3 com o anterior, visto que os alunos que na prova objetiva alcançaram um 
resultado de 74% como insuficientes, agora verificamos 72,3% na classificação entre 40 - 
70 de regular a bom. Como os resultados em uma prova dissertativa dos mesmos alunos 
podem ser tão diferenciados? Observamos o resultado discrepante entre os dados dos 
resultados das provas objetivas em relação aos resultados das notas das redações. O que 
revela que algo poderá estar errado nas avaliações. Entretanto, não vamos, neste estudo, 
analisar a questão dos diferentes tipos de avaliação.
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Autoconhecimento versus língua portuguesa 

Nesta pesquisa, o processo de avaliação do desempenho dos alunos ocorreu da seguinte 
forma: foram ministradas nove aulas de intervenção oferecidas aos domingos com duração 
de duas horas cada aula. A coleta de dados iniciou-se após a convocação e resultado da prova 
objetiva. Foi aplicado aos alunos um questionário a fim de verificar o seu autoconhecimento 
sobre os mecanismos da língua portuguesa, e medir a autoconfiança com os seguintes itens:

As respostas dos alunos poderão ser observadas no gráfico a seguir:

Gráfico 4 – Autoconhecimento linguístico

Inicialmente, fazendo a análise no âmbito do autoconhecimento dos alunos para 
posteriormente comentar a autoconfiança, pode se verificar passo a passo que os primeiros 
itens (1-5) foram realizados com base nas competências do Enem. A resposta da primeira 
questão mostra um índice elevado, pois 67% acreditam não dominar a norma padrão da 
língua em contraste com 33% que acreditam dominar a norma. Os itens 1 e 4 são os dados 
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mais negativos do autoconhecimento, pois na primeira questão a maioria (67%) apontou 
que acredita não dominar a norma padrão da língua, enquanto na quarta questão 71% 
afirmam que não demonstram conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários 
para a construção da argumentação. 

Espera-se que após o estudo de no mínimo oito anos de língua portuguesa no 
ensino fundamental e ensino médio, o desempenho dessas competências sejam requisitos 
básicos para o ingresso no 3º grau. Todavia, os alunos entrevistados não evidenciaram em 
suas convicções as expressões linguísticas básicas na prática linguística social. 

É possível que a memorização utilizada nesses anos possa ter sido “mecânica”, ou 
seja, se foram ensinados, então, foram aprendidos apenas para a realização de uma prova 
objetiva e, agora estão no esquecimento dos estudantes. 

Perrenoud (2009, p. 13)7 em entrevista sobre competências apresenta um dos 
conceitos básicos ao afirmar que Competência “é a qualidade de quem é capaz de apreciar 
e resolver certos assuntos” e, ainda, aponta as principais semelhanças entre competência 
e capacidade da seguinte maneira:

Se definirmos capacidade como um dom inato, não há nenhum ponto em comum: a com-
petência é adquirida, ninguém nasce competente, nós nos tornamos competentes à medida 
que nos apropriamos dos recursos e treinamos a sua mobilização.

Sendo assim, os estudantes universitários que não possuem a convicção de 
suas competências podem estar apenas equivocados ou realmente precisando de uma 
intervenção de letramento mais eficaz. Questionamos: será que realizando apenas provas 
objetivas esses alunos conseguirão demonstrar essas competências – domínio da norma 
padrão (DL) e a construção de argumentos (CA)?

No item 2, identificamos um fato coerente, principalmente porque essa competência 
aparentemente não implica muitas dificuldades, mas sim, solicita a interpretação e 
compreensão adequada do tema proposto para um bom desenvolvimento. 

No item 3, que aborda o aspecto da competência (SP), verificamos que os alunos 
estão em sua maioria (67%) em oposição à minoria de 33%. Assim, o dado mostra-
se questionável, pois a competência de resolver situações-problema está relacionada 
diretamente à competência de construir a argumentação. Por isso, essa mudança incoerente 
pode suscitar uma nova pesquisa.  

O item 4 do questionário está diretamente relacionado ao item 3, entretanto, um 
resultado diferenciado em detrimento do não conhecimento dos mecanismos linguísticos 
para a argumentação pode ser um dos fatores da considerada fragmentação dos textos.  

Os dados advindos do item 5 apresentam um público convicto de seus valores 
humanos na ótica de aspectos positivos da cosmovisão da sociedade. Na correção das 
redações esse fato é notório. Muitos estudantes conseguem, em sua maioria, obter a 
competência (EP) do item 5 como a competência (CF) do item 2.

No item 6, encontramos uma grande maioria (90%) que gosta de estudar a língua 
portuguesa apesar das dificuldades significativas apresentadas nos itens 1 e 4. 
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No item 7 pode ser verificado que 57% acreditam que suas maiores dificuldades 
estão na administração das competências linguísticas relacionadas à gramática, enquanto 
que 43% ponderam estar com dificuldades na aplicação dos conhecimentos linguísticos 
na elaboração dos textos. 

Quanto à questão gramatical Bakhtin (1992, p. 301) faz menção que “a língua 
materna, seu vocabulário e sua estrutura gramatical, não conhecemos por meio de 
dicionários ou manuais de gramática, mas graças aos enunciados concretos que ouvimos e 
reproduzimos na comunicação efetiva com as pessoas que nos rodeiam”, o que caracteriza 
a gramática interna que cada falante possui, entretanto em relação à gramática externa, 
aquela descrita nos livros de gramática, é que transmite ao sujeito o sentimento de que ele 
não sabe usar sua própria língua.  

Portanto, ao constatarmos que o foco dos alunos é dominar os aspectos da 
gramática da norma padrão da língua, e por não conseguirem associar as definições 
gramaticais acreditam que não realizam uma prova objetiva com êxito, ou seja, cada 
aluno possui as suas limitações, alguns na gramática e outros na produção textual, mas 
no momento de determinar o que acreditam que não sabem, a afirmação recai sobre os 
aspectos gramaticais. Mas quase a metade 43% acredita que suas dificuldades na LP estão 
relacionadas ao fazer o texto.

Autoconhecimento versus produção textual 

No gráfico a seguir apresentamos a relação entre o autoconhecimento linguístico e 
o desempenho da produção textual. O autoconhecimento foi realizado no início do curso 
e a produção textual ao final da intervenção. Vejamos:

Gráfico 5: Questionário do autoconceito e redação 

Considerando que o questionário do autoconhecimento foi aplicado logo 
após o resultado da prova objetiva nas primeiras aulas, pode se medir um tipo 
de autorrepresentação com interferências negativas, mediante esse quadro tão 
discrepante, principalmente, quando os alunos responderam sobre o item 1 (DL) e 
item 4 (CA).
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Dos 21 alunos, apenas cinco registraram dados de uma autorrepresentação 
superior às competências verificadas na produção textual. O que ainda é uma minoria 
comparada a tantos outros alunos que tiveram a sua autoconfiança abalada. O resultado 
do autoconhecimento dos alunos foi comparado ao desempenho da produção textual 
realizada ao final do curso de reforço.

A correção dessa produção textual dos alunos foi realizada conforme os critérios 
de competências estabelecidos pelo Enem. O resultado da última produção textual dos 
alunos após a intervenção apresenta um dado inusitado, visto que o resultado, conforme 
os critérios das competências do Enem, apresentam capacidades em sua maioria entre 70-
100, ou seja, regular a excelente. 

Comparação dos resultados  

Observe os dados gerais da pesquisa comparando inicialmente os resultados da 
prova objetiva abaixo.

Gráfico 6: prova objetiva, questionário autoconceito e redação

Com base nos dados apresentados no gráfico 6, podemos inferir que as aulas de reforço 
proporcionaram a compreensão do problema da fragmentação que ocorre no estudo da língua 
materna. Sendo que as notas quando avaliadas por prova objetiva mostram-se de maneira 
insuficiente, com os mesmos estudantes o quadro muda significativamente, isto é, revela 
competências e habilidades presentes nos vinte e um alunos que nem mesmo eles pensavam ter. 

Outra observação significativa que depreendemos desses dados é que os resultados 
negativos na prova objetiva interferem no próprio autoconceito dos alunos, fator esse que pode 
ser desestimulador no processo de ensino-aprendizagem.

Os resultados deste estudo permitiram que a instituição envolvida nesta pesquisa 
reformulasse o seu projeto de reforço em língua portuguesa. 

Considerações finais

A pesquisa não pretende assumir um perfil exaustivo do assunto sobre o letramento 
e os assuntos relacionados à sua avaliação. Entretanto, os pontos analisados podem ser 
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elencados em três aspectos principais. Em primeiro lugar, a investigação sobre o uso 
da prova objetiva mostrou-se insuficiente. Em segundo lugar, a prova objetiva interferiu 
negativamente no resultado do autoconceito dos sujeitos analisados. E, em terceiro lugar, 
as competências e habilidades presentes no desempenho da produção textual dos alunos 
apresentaram resultados positivos. Assim, com base nesses dados pode-se verificar esse 
processo de letramento em outros ambientes ou até mesmo em outras áreas.

Notas

1 A Organização das Nações Unidas para Educação (Unesco) realizou uma pesquisa 
em 2000 com 43 países e, o Brasil aparece no 37º lugar em educação. Ou seja, 
nossos estudantes têm dificuldades em utilizar os instrumentos de leitura para 
aumentar seus conhecimentos e competências em outros assuntos. O Programa 
Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), a Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) mede o nível educacional de jovens de 15 
anos por meio de provas de leitura, matemática e ciências. O exame é realizado a 
cada três anos pela OCDE e revelou que o Brasil está em 52º lugar em uma lista de 
57 países avaliados. 
2 Em entrevista comentando sobre memorização o autor Antunes relata detalhes 
no site http://www.energia.com.br/material/2008/celso_06.pdf. Acessado em 22 
agosto de 2009.
3 Em seu artigo intitulado “Letramento: as muitas facetas”, Soares revela orientações 
importantes com um breve histórico do processo do fenômeno do letramento no 
site http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n25/n25a01.pdf. Acessado em 30 de agosto 
de 2009. 
4A pesquisa “A reforma do ensino médio e a implantação do Enem no Brasil” com dados 
findos no site http://www.schwartzman.org.br/simon/desafios/4ensinomedio.pdf
5 No gráfico 2, os resultados são da pesquisa nacional encontrada  no site  http://
www.schwartzman.org.br/simon/desafios/4ensinomedio.pdf.
6No gráfico 3, mostra os dados inusitados da pesquisa nacional conforme 
as informações do Enem  no site http://www.schwartzman.org.br/simon/
desafios/4ensinomedio.pdf.
7PERRENOUD, Philippe. Revista Aprendizagem. Pinhais, PR: Editora Melo, n.12, 
maio-junho de 2009, p.13.
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