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DOS FATOS 

A candidata FABIANE OLIVEIRA SANTOS DIAS, número de inscrição 070, 

portadora de RG 4067396, apresenta interposição de recurso contra resultado da terceira 

etapa (prova oral) do Processo Seletivo – Turma 2019-2, do PPGEEB-CEPAE-UFG. 

No documento, a candidata pede reconsideração da avaliação, alegando que respondeu 

com clareza às perguntas que lhe foram feitas; que argumentou e articulou as ideias, ao 

“defender a importância do tema para a educação básica”. Alega ainda que “não houve 

discordância por parte da banca” quanto à sua apresentação e argumentação e que as 

integrantes da banca ressalvaram a necessidade de uma adequação do objeto de pesquisa 

para “literatura” em lugar de “literatura afro-brasileira”, “por acreditarem que o campo 

da literatura não poderia abarcar esse tipo de literatura”. 

 

DO MÉRITO 

A Comissão de Seleção do Processo Seletivo (Turma 2019.2) – PPGEEB, 

referente ao Edital 001/2019, esclarece, de antemão, que a prova dessa etapa aludida 

pela candidata em seu recurso encontra-se registrada em áudio e foi realizada por três 

professoras do Departamento de Língua Portuguesa que atuam em pesquisas na área de 

“Leitura literária e formação de leitores na Educação Básica”.  



Ao se analisar o recurso, após a audição da sessão de arguição gravada em 

áudio, verifica-se que não houve erro material ou formal na avaliação da referida prova, 

uma vez que, embora tenha demonstrado domínio e segurança quanto à necessidade de 

debates e de ações metodológicas voltadas para a história e a cultura afro-brasileira na 

educação básica, assunto principal do projeto de pesquisa da interpelante, faltou clareza 

quanto à especificação de ações voltadas para o trabalho com a leitura do texto literário 

de viés afro-brasileiro em sala de aula. Não se demonstrou, por exemplo, de forma 

específica, qual seria o corpus de análise a ser desenvolvido na pesquisa. Se havia 

clareza quanto ao assunto e ao tema geral, isso não foi especificado, esmiuçado. Desse 

modo, ficou prejudicada a compreensão, para a banca, de que a candidata tenha ciência 

da natureza aplicada da pesquisa e do produto educacional a ser produzido, uma vez que 

termos como “análise de metodologias já existentes”, “a literatura como metodologia”, 

“buscar obras no acervo da instituição” não são suficientemente claros para a definição 

de ações metodológicas em uma proposta de pesquisa. Ressalte-se que a delimitação de 

um tema, a especificação do objeto, a definição de um corpus de análise são 

indispensáveis em qualquer trabalho de cunho acadêmico.  

Ademais, na entrevista, a candidata não demonstrou clareza em relação aos 

conceitos relacionados ao tema da pesquisa, bem como aos fundamentos teórico-

metodológicos do ensino de literatura na educação básica, especialmente, na educação 

infantil. Não se trata de negar a existência e a importância do viés afro-brasileiro na 

literatura, muito ao contrário, o CEPAE, em todas as duas etapas de ensino, dá ênfase à 

leitura de textos e obras literárias voltadas para a valorização da cultura negra. Só no 

mestrado, há, pelo menos, três pesquisas que estão sendo desenvolvidas com essa 

temática na área de literatura, e várias outras com o mesmo viés já foram encerradas. 

Para além disso, é reconhecido, nas ações escolares cotidianas de pesquisa, de extensão, 

de ensino, de planejamento pedagógico, de ações concretas em sala de aula no CEPAE, 

que é assaz relevante e urgente uma educação voltada para a diversidade, para a 

pluralidade, para a desconstrução de estereótipos racistas em todos os âmbitos e em 

todas as disciplinas. Não é esse, porém, o critério para a aprovação nessa etapa da prova 

de seleção do mestrado. 

No áudio, pode-se perceber que poucas vezes – e ainda assim quando instada 

pela banca – a candidata menciona o termo “ler obras literárias com os alunos” e este é 

um pressuposto fundamental de qualquer trabalho de formação de leitores de literatura, 

seja ela de abordagem étnica ou não. Na educação básica, especialmente nas fases 



iniciais, é salutar a centralidade do trabalho com a leitura literária, entendida como 

produção de sentido advindo do próprio texto. Nesse sentido, refuta-se a concepção de 

literatura como pretexto para exploração de temática, seja ela de que natureza for. É 

princípio e concepção, por parte dos professores do Departamento de Língua Portuguesa, 

que a leitura literária constitui produção de sentido e não pretexto. Entende-se, também, 

que “educar para a sensibilidade”, para a formação humana e crítica é possível e 

rigorosamente mais eficaz se se considerar conteúdo e forma, como aponta o crítico 

Antonio Candido e vários outros estudiosos de literatura.  

Quanto ao critério “capacidade de argumentação e articulação das ideias”, 

apresentado pelo edital, cabe dizer que a candidata, em ao menos 50% de seu tempo, fez 

um relato de sua experiência em escolas, evidenciando os desafios e as possibilidades 

quanto ao combate ao racismo no ambiente educacional. A banca ouviu com atenção e 

manteve a interlocução necessária para entender, nesse contexto, onde entrava a 

efetividade com a leitura do texto literário de viés afro-brasileiro e africano, 

pressupondo-se ser este o objeto central da proposta de pesquisa. Pode-se constatar, 

inclusive pelo áudio, que a candidata apresenta algumas lacunas em relação ao discurso 

apresentado, o que, em certa medida, prejudica a clareza e articulação das ideias, bem 

como a argumentação. 

Quanto à alegação pela candidata de que “Não houve objeção ou discordância 

por parte da banca direcionada à minha argumentação e apresentação.” De fato não 

houve, pois não cabe à banca – a qualquer banca, é importante frisar – por princípio 

ético, inclusive, durante a entrevista, discordar, fazer objeção ou concordar com a fala 

dos candidatos. Cabe a ela arguir, a fim de certificar-se de que o(a) candidato(a) tem 

clareza sobre o objeto de pesquisa, o produto educacional e a linha metodológica de 

pesquisa e, no caso da literatura, do corpus de análise. 

Não procede também a afirmação de que a banca disse ser necessária uma 

adequação do objeto de pesquisa para “literatura” em lugar de “literatura afro-

brasileira”, “por acreditarem que o campo da literatura não poderia abarcar esse tipo de 

literatura”. Conforme o áudio atesta, a banca direcionou perguntas para esclarecer o 

caráter genérico do objeto de pesquisa proposto.  

 

PARECER 

Diante de todo o exposto e considerando os critérios de avaliação previamente 

apresentados no edital, o desempenho da candidata em sua entrevista, a 



reavaliação/audição do áudio, mantém-se a nota dada originalmente, indeferindo, 

portanto, o recurso apresentado. 

CONCLUSÃO 

 

Indeferido. 
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