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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem o objetivo de investigar como duas grandes empresas de Goiânia, Goiás, 

utilizam a prova de Redação como ferramenta para avaliação dos candidatos durante seus 

processos seletivos admissionais; a partir da observação e da descrição das práticas de avaliação 

dos profissionais da área de Recursos Humanos (RH), visa compreender as concepções sujeito, 

língua, linguagem e texto e também encontrar respostas aos seguintes questionamentos: i) Os 

estudos sobre a filosofia da linguagem, sobretudo do campo Linguística da Enunciação (LE) – 

que se configuram como eixo de avaliação de candidatos ao ingresso nas Instituições Federais 

de Ensino Superior – conseguem dialogar, influenciar e contribuir com outros campos das 

Ciências Humanas que também visam analisar o perfil e algumas competências dos sujeitos a 

partir de sua relação com a língua? ii) Ao conceberem a relação entre os sujeitos e a língua 

como critério de seleção e admissão de novos colaboradores, quais bases conceituais sobre 

avaliação de competências por meio da língua escrita os profissionais de RH estão 

compartilhando? iii) Além da área de Recrutamento e Seleção (RS), há espaço de atuação para 

o profissional da linguagem nos departamentos de RH e em outras áreas das empresas? Os 

pressupostos da LE, à luz dos estudos de Bakhtin (2003; 2006), e as contribuições da Teoria 

das Relações Humanas, a partir das obras de Chiavenato (2004; 2009), configuram-se como 

eixo teórico-metodológico para a investigação das relações que se estabelecem entre os sujeitos, 

a língua, a linguagem e o texto nas esferas escolar e do trabalho, respectivamente. A pesquisa 

foi desenvolvida a partir do paradigma qualitativo e dividida em três fases, as quais são 

organizadas em dez etapas. Na primeira fase, foi aplicada a metodologia etnográfica descritiva; 

na segunda fase, foi realizada uma pesquisa-ação cooperativa, e, na terceira fase, a interpretação 

dos dados gerados nas duas fases anteriores. Os resultados das investigações empreendidas 

sugerem que, apesar de as empresas convergirem à concepção da LE, ao considerarem relevante 

avaliar as relações entre os sujeitos e a língua(gem) e de elevarem o texto como objeto de análise 

e ponto de partida para conhecer o homem social e sua linguagem, as bases conceituais 

compartilhadas pelos profissionais de RH e materializadas nas atividades avaliativas são 

diversas e nem sempre harmônicas entre si. Os resultados apontam, ainda, que as contribuições 

dos profissionais da linguagem, graduados nos cursos de Letras, além das práticas docentes e 

de pesquisa, são de grande relevância ao departamento de RH e às diversas áreas do universo 

organizacional que demandem habilidades e competências no manejo das linguagens. 

 

Palavras-chave: Redação. Linguagem. Avaliação. Seleção. Recursos Humanos. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to investigate how two big  companies from Goiânia-GO use 

the Composition Evaluation as a tool to evaluate the candidates during the selective admission 

processes; according to the observation and the evaluation practices of the Professional in the 

Human Resources area (HR),it aims to understand the  conceptions of individual, language and 

text, also to find answers to the following questionings: i) the studies about language philoso-

phy, especially in the Statement Linguistics Field (SL) – what is configured as the Candidates 

evaluation  axis to enter the Federal Higher Education Institutions – are they able to dialogue, 

influence and contribute with other Human Sciences fields which also aim to anlyze the profile 

and some competencies of the individuals from their relationship to language.? ii) As they con-

ceive the relationship between the individuals and the language as a cryterios to selection and 

admission of new coworkers, which conceptual bases about competency evaluation through 

written language are the HR Professional sharing? iii) besides the Recruitment and Selection 

(RS), is there an actuation for language Professional in the HR departments and in other 

fields  of the companies? The SL suppositions, according to to Bakhtin’s studies (2003; 2006), 

and the contributions of Human Relationship Theory, based on Chiavenato’s works (2004; 

2009), configure as theoretical methodological axis for the investigation of the relationships 

which are stablished respectively between the individual, the language and the text school and 

work spheres. The research was developed from the qualitative pradigm and divided in three 

phases, which are organized in ten stages. The first phase, the descriptive and ethnographic 

methodology was applied; in the second phase, a cooperative Action-Research was performed. 

and, in the third phase, the interpretation of the data generated from the two previous phases. 

The results of the investigations that were taken suggest that, though the companies convertge 

to SL conception, as they considere relevant to evaluate the relationship between individuas 

and language and raise the text as object of analysis and starting point to know the social man 

and his language, the conceptual bases shared by HR professionals and materialized in evalua-

tive activities are several and not always harmonious among themselves. The results still point 

out that language professionals’ contributions, graduated from Faculty of Arts, besides the 

teaching practices and research, are greatly relevant to the HR department and to several areas 

of the organizational universe which demands habilities and competencies on the management 

of languages 

 

Key-words: Composition. Language. Evaluation. Selection. Human Resources. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ABREVIATURAS 

ARH – Analista de Recursos Humanos 

ARS – Analista de Recrutamento e Seleção 

ATD – Analista de Treinamento e Desenvolvimento 

CEP – Comitê de É tica em Pesquisa 

CD – Centro de Distribuição 

CH – Ciências Humanas 

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho 

DHO – Desenvolvimento Humano Organizacional 

DP – Departamento Pessoal 

EB – Educação Básica 

EM – Ensino Médio 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio 

GRH – Gestão de Recursos Humanos 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IFES – Instituto Federal de Educação e Ensino Superior 

INEP – Instituto Nacional de Educação e Pesquisa Anísio Teixeira 

LE – Linguística da Enunciação 

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais 

LP – Língua Portuguesa 

MT – Matriz de Referência 

PSA – Processo Seletivo Admissional 

PT – Produção Textual 

RH – Recursos Humanos 

RL – Raciocínio Lógico 

RS – Recrutamento e Seleção 

TGA – Teoria Geral da Administração 

TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TD – Treinamento e Desenvolvimento 

TRH – Teoria das Relações Humanas 

UFG – Universidade Federal de Goiás 



10 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................……….………….................. 12 

1 DA PRÁTICA AO OBJETO DE PESQUISA  ........................……..................................... 18 

2 AS PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO ESCRITA NA ESFERA ESCOLAR  …..……...…...... 26 

2.1 A prova de Redação do ENEM: Ferramenta de avaliação da Educação Básica e seus 

egressos ………………………………………………………………………………...…… 30 

3 A LINGUÍSTICA DA ENUNCIAÇÃO E AS CONCEPÇÕES DE BAKHTIN SOBRE 

SUJEITO, LÍNGUA, LINGUAGEM E TEXTO ..................................………...................... 37 

3.1 Diálogos entre ciências da Linguagem, Administração de Empresas e Recursos 

Humanos  …………………………………………………………......................................... 43 

4 AS RELAÇÕES ENTRE OS SUJEITOS, A LINGUAGEM E O TRABALHO NA 

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO …................................…..…………................. 45 

4.1 A Teoria das Relações Humanas e o capital humano nas organizações  …………..……. 48 

4.1.1 A Experiência de Hawthorne .......................................................................………....... 49 

4.2 A Administração de Recursos Humanos e seu olhar à comunicação organizacional ........  53 

5 MATERIAIS E MÉTODOS DE PESQUISA E ANÁLISE DOS 

DADOS.....................................................................................................................….......… 60 

5.1 Fases e etapas de investigação ................................................................………............... 62 

5.1.1 Primeira fase de investigação ..........................................................…………................ 62 

5.1.2 Segunda fase de investigação ............................................................……….................. 64 

5.1.3 Terceira fase de investigação .............................................................……….................. 66 

5.2 Descrição das etapas da pesquisa ........................................................……….................... 67 

5.2.1 Etapa 1: Seleção dos campos e participantes de pesquisa, 

 apreciação e autorização ética .....................................................................………................ 67 

5.2.2 Etapa 2: Observação e descrição dos campos de 

pesquisa ..................................................................................................………..................... 68 

5.2.2.1 A Empresa A ................................................................................………..................... 68 

5.2.2.2 A Empresa B ...............................................................................………...................... 70 

5.2.3 Etapa 3: Entrevista com os Gerentes A e B ..................................………....................... 72 

5.2.3.1 Entrevista com o Gerente A ......................................................………........................ 72 

5.2.3.2 Entrevista com o Gerente B..................................................................………............. 75 

5.2.4 Entrevista com os Analistas A e B .....................................................……….................. 78 

5.2.4.1 Entrevista com o Analista A .............................................................………................ 79 

5.2.4.2 Entrevista com o Analista B ............................................................………................. 84 



11 

 

5.2.5 Etapa 5: Coleta de documentos ....................................................………........................ 90 

5.2.5.1 Documentos da Empresa A ......................................................………......................... 91 

5.2.5.2 Documentos da Empresa B ............................................………................................... 94 

5.2.6 Etapa 6: Encontro com os Analistas A e B ........................……….................................. 98 

5.2.7 Etapa 7: Desenvolvimento de três propostas de Redação ....……….............................. 100 

5.2.8 Etapa 8: Aplicação das propostas de Redação e da Matriz 

de avaliação ...................................................................................………............................. 102 

5.2.9 Etapa 9: Segunda entrevista com os Analistas A e B ..............………........................... 103 

5.2.9.1 Entrevista com o Analista A  ..................................................………......................... 103 

5.2.9.2 Entrevista com o Analista B ..............................................................………............. 106 

5.3 Etapa 10: Análise dos dados obtidos na primeira e 

segunda fases de investigação ..................................................................……….................. 110 

6 RESULTADOS .....................................................................................……….................. 115 

6.1 Considerações finais: Sugestões para futuras pesquisas ...…………………………..….  122 

REFERÊNCIAS ...........................................................................………………................. 124 

ANEXOS 

A: ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM OS GERENTES A E B ...................................... 129 

B: MODELO DE TRANSCRIÇÃO UTILIZADA PARA DOCUMENTAR AS 

ENTREVISTAS  .................................................................................................................... 130 

C: ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM OS ANALISTAS A E B ..................................... 131 

D: DOCUMENTOS DA EMPRESA A  ..................................................................................132 

E: DOCUMENTOS DA EMPRESA B ..................................................................................  138 

F: MATERIAL USADO NA QUINTA ETAPA ...................................................................... 144 

G: PROPOSTAS DE REDAÇÃO DOS NÍVEIS FUNDAMENTAL, MÉDIO E 

SUPERIOR DE ESCOLARIDADE  ...................................................................................... 156 

H: ROTEIRO PARA A SEGUNDA ENTREVISTA COM OS ANALISTAS A 

E B .........................................................................................................................................  164 



12 

 

INTRODUÇÃO 

 

Apresentamos, neste trabalho, resultados da investigação que empreendemos sobre a 

adoção da Redação como um dos expedientes de avaliação/seleção de colaboradores por 

empresas, isto é, descrevemos e analisamos como duas empresas privadas utilizam a Redação 

como ferramenta de avaliação para seleção de candidatos dos processos seletivos admissionais 

(doravante PSA) no mercado de trabalho. Como profissionais da educação e da linguagem, 

sempre nos instigaram as pesquisas acerca das contingências avaliativas enquanto práticas 

formalmente organizadas e sistematizadas que visam à compreensão dos sujeitos a partir de sua 

relação com a língua(gem). 

Enquanto práticas social e cultural, a avaliação da escrita alcança esferas múltiplas da 

atividade humana, assume significados, formas, legitimidade e poderes distintos daqueles 

almejados pelas instituições de ensino despertando reflexões que ultrapassam os domínios do 

espaço pedagógico. A Redação, como ferramenta de avaliação dos sujeitos, ocupa outros 

relevantes espaços na sociedade e passa a ser tema de constantes debates nas áreas das Ciências 

Sociais, como os relacionados à Educação, Administração de Empresas, Gestão de Recursos 

Humanos (GRH), Psicologia e Estudos da Linguagem. 

Pensando assim, apresentamos mais esse espaço de estudos sobre a avaliação da escrita 

e muito do que decorre da escolha de se ter uma produção textual (PT) como um momento 

significativo do processo global de avaliação e seleção de novos colaboradores para o mercado 

de trabalho. 

Sabe-se, de acordo com os estudos de Chueiri (2008) e Cury (1997), que, 

contemporaneamente, a partir de avaliações diferentes e diferenciadas, mais do que examinar, 

medir, quantificar, classificar e certificar periodicamente a aprendizagem, através da avaliação 

escrita, aufere-se a qualidade da Educação, certifica-se conclusão de nível de ensino e 

seleciona-se os sujeitos considerados mais capacitados a ocuparem não somente as vagas para 

ingresso nas instituições de ensinos tecnológico e superior, mas, também, as vagas de emprego 

do mercado de trabalho. Sabe-se também, conforme Skinner (1938), que, para além da 

Educação institucionalizada, as contribuições dos estudos da área de Psicologia 

Comportamental, por meio da aplicação de testes, também influenciam outras áreas que 

demandam ferramentas de avaliação de comportamento, capacidades, habilidades e perfis dos 

sujeitos. O espaço que apresentamos neste trabalho são os departamentos de Recursos Humanos 

(RH), os quais realizam processos seletivos admissionais (PSA) para ingresso e/ou recolocação 

no mercado de trabalho. 
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Os encargos trabalhistas fazem da admissão de novos colaboradores um importante 

investimento e por isso as empresas exigem eficiência de seu departamento de RH quanto ao 

desenvolvimento de estratégias que possam auxiliá-las a reconhecer o candidato mais adequado 

ao perfil da vaga durante o PSA e evitarem equívocos de contratação. Os profissionais que 

atuam no subsistema de Recrutamento e Seleção (RS) utilizam diversas e diferenciadas 

ferramentas de avaliação e seleção de pessoas para auxiliá-los a selecionarem os candidatos às 

vagas de emprego, como testes psicológicos, de competências, de conhecimentos técnicos e/ou 

gerais, a Entrevista, as dinâmicas de grupo, a prova de Redação. 

Segundo o Portal Brasil (2014), em 2013, 84,8% dos empregados assalariados 

encontravam-se no setor privado, representando quase a metade (49,2%) dos trabalhadores 

ativos no Brasil. Seguindo essa informação e também nossa experiência no departamento de 

RH de uma grande empresa, decidimos analisar se no volume de postos de trabalho do setor 

privado a seleção de candidatos às vagas contou com algum tipo de avaliação escrita durante o 

PSA. Confirmado o uso dessa ferramenta, pode-se dizer que, devido ao fato de a avaliação de 

Redação ser aplicada em algumas das etapas dos PSA de empresas de pequeno, médio e grande 

portes é possível inferir que o volume de textos produzidos e avaliados, diariamente, para 

ingresso e/ou recolocação no mercado de trabalho seja tão representativo quanto o volume de 

textos produzidos e avaliados nas instituições de ensino e nos processos seletivos para ingresso 

nos ensinos tecnológico e superior que ocorrem, anualmente, como o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM). 

Esse breve quadro justifica a pertinência do estudo sobre o tema na contemporaneidade 

e nosso interesse, como profissionais da Educação e da Linguagem, em observarmos de que 

maneira as organizações – empresas de diferentes segmentos – problematizam a relação entre 

os sujeitos, a língua, a linguagem e o texto, a Redação – objeto de estudos frequente no campo 

dos Estudos da Linguagem – como ferramenta de avaliação de competências em outras esferas 

das Ciências Sociais, mais precisamente aquelas voltadas às relações humanas no universo 

organizacional.  

Nosso objetivo é investigar as concepções sobre sujeito, língua, linguagem e texto 

materializadas nas atividades de avaliação da escrita, as quais são utilizadas por alguns 

profissionais de RH para avaliarem e selecionarem os candidatos durante os PSA. Através de 

nossas investigações, buscamos respostas aos seguintes questionamentos: i) Os estudos sobre a 

filosofia da linguagem, sobretudo do campo Linguística da Enunciação (LE) – que se 

configuram como eixo de avaliação de candidatos ao ingresso nas Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES) – conseguem dialogar, influenciar e contribuir com outros campos das 

Ciências Humanas (CH) que também visam analisar o perfil e algumas competências dos 
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sujeitos a partir de sua relação com a língua? ii) Ao conceberem a relação entre os sujeitos e a 

língua como critério de seleção e admissão de novos colaboradores, quais bases conceituais 

sobre avaliação de competências por meio da língua escrita os profissionais de RH estão 

compartilhando? iii) Além da área de RS, há espaço de atuação para o profissional da linguagem 

nos departamentos de RH e em outras áreas das empresas? 

Através deste estudo ensejamos ressaltar outras áreas e possibilidades de atuação dos 

profissionais graduados em Letras, os quais operam com diversas tecnologias das línguas e das 

linguagens nas suas mais diversas formas de manifestação e esferas de circulação. Neste estudo, 

referimo-nos aos profissionais graduados nos cursos de Letras como profissionais da linguagem, 

pois, além do compartilhamento de saberes decorrentes das práticas docente e de pesquisa, 

podem e devem ocupar outras posições no mercado de trabalho, no universo organizacional, 

exercendo atividades que demandem conhecimento especializado como avaliar e selecionar 

pessoas, redigir, editar, revisar, transcrever, analisar e traduzir textos de diversos gêneros 

discursivos e línguas, desenvolver as competências de comunicação, elaborar peças 

publicitárias, secretariar, assessorar etc. 

Além da busca por entender melhor os processos de avaliação dos sujeitos através da 

linguagem escrita, o desejo de investigar como as empresas privadas a concebem e utilizam 

enquanto ferramenta de análise de competências e como etapa de seleção para ingresso e/ou 

recolocação no mercado de trabalho, surgiu a partir de uma experiência profissional, ocorrida 

entre os meses de setembro de 2012 a julho de 2013, quando tive a oportunidade de observar 

as práticas de recrutamento, seleção, treinamento e gestão de pessoas, como Analista de RH, 

em uma grande empresa de Goiânia, Goiás; esse percurso é detalhado no primeiro capítulo 

desta dissertação. A partir dessa experiência na área de RH, enquanto profissionais da 

linguagem, cujo olhar está sempre atento às suas formas de manifestação, não pudemos deixar 

de observar que nosso objeto de estudos opera em quaisquer modalidades de atuação 

profissional. 

Ainda no primeiro capítulo, apresentamos a investigação bibliográfica por nós 

empreendida a respeito da avaliação da escrita enquanto prática formalmente organizada e 

sistematizada no contexto educacional brasileiro. A revisão bibliográfica auxilia-nos na 

compreensão das bases conceituais sobre o ensino de LP e Linguagens que estão nos 

documentos oficiais da Educação no Brasil e nos permitem refletir sobre como essas bases 

atuam no trabalho dos profissionais da Educação, no ensino de LP e no trabalho dos 

profissionais da linguagem que atuam como Corretores de Redação e como Avaliadores de 

textos de processos seletivos de larga escala, como o ENEM. O referido Exame configura-se, 

na contemporaneidade, como instrumento de avaliação da qualidade da Educação brasileira, 
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como possibilidade de certificação de conclusão do Ensino Médio (EM) e também como 

critérios de seleção para ingresso nas IFES. Nesse sentido, buscamos compreender os motivos 

pelos quais a prova de Redação é utilizada como ferramenta principal de avaliação e de seleção 

dos sujeitos durante esses processos. 

No segundo capítulo, apresentamos e discutimos estudos que tratam de interações e 

relações humanas em qualquer esfera social. Encontramos na filosofia sobre a Linguagem, 

proposta por Mikhail Bakhtin (2003; 2006), o eixo da relação teórica por nós proposta para 

fundamentar as investigações empreendidas sobre os sujeitos, a língua, a linguagem e o texto; 

também como arcabouço teórico do ensino e de avaliação de LP preconizados nos documentos 

oficiais da Educação no Brasil. Dessa forma, atendemos como referencial teórico os 

pressupostos metodológicos da LE, à luz da filosofia bakhtiniana sobre a linguagem e tomamos 

o texto, durante nosso trabalho de pesquisa, como “a realidade imediata, o ponto de partida para 

que possamos estudar o homem social e a sua linguagem” (BAKHTIN, 2003, p. 329), pois 

estamos certos de que se trata de uma materialidade em que são registrados sentimentos e ideias 

dos sujeitos. Essa condição e esse olhar para o texto são aspectos de extrema relevância para 

este trabalho de pesquisa que tem como objeto a avaliação de Redação com fins de 

seleção/admissão. 

Durante a referida experiência profissional na área de RH, observarmos, também, 

algumas das relações que se estabelecem entre os sujeitos, a língua, a linguagem e o trabalho; 

isso nos motivou a conhecermos um pouco mais sobre o tema e nos sentimos motivados realizar 

uma breve investigação bibliográfica com relação à utilização da Redação como ferramenta de 

avaliação e de seleção de pessoas para ingresso no mercado de trabalho. No primeiro momento 

de leituras, constatamos que boa parte do acervo que versa sobre a produção e avaliação de 

textos é direcionada à área da Educação. Apesar de não termos encontrado literatura específica 

que versa sobre tema em outros campos das Ciências Sociais, nossas investigações nos levaram 

aos estudos de Maximiano (2000), através dos quais pudemos compreender um pouco mais 

sobre os processos de transformação histórica da Teoria Geral da Administração (TGA), de sua 

elevação como ciência e isso nos levou a compreender que o desenvolvimento dos estudos no 

campo de Administração Geral ocorreu de maneira bastante similar aos estudos da Linguagem. 

Para tratarmos das definições da área e das práticas de RS, atendemos como referencial teórico 

os livros-textos de Chiavenato (2009), já que grande parte das empresas e dos cursos voltados 

às práticas de RS utiliza as contribuições desse estudioso. 

Nesses dois campos das CH, encontramos convergências de bases epistemológicas 

igualmente influenciadas pelas teorias marxistas e que se constituem pelo atravessamento 

multidisciplinar de diversas áreas do saber como a Sociologia, Psicologia, a Antropologia, a 
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Filosofia, a Política, a História. Consideramos que o estudo sobre o diálogo entre os referidos 

campos seja fundamental para nossas investigações a respeito das práticas de avaliação e dos 

sujeitos a partir de sua relação com as linguagens. 

Dessa forma, no capítulo 3, procedemos a uma metodologia de análise sócio-histórica 

sobre diferentes abordagens teóricas da administração de empresas e de pessoas e, assim, 

investigarmos as relações entre os sujeitos, a língua, a linguagem e o texto na esfera do trabalho. 

A escolha  dessa esfera como eixo de pesquisa deve-se ao fato de que talvez seja esse o contexto 

no qual estejam pressupostos a luta de classes e a  participação dos sujeitos sócio-históricos que 

se constituem na e pela linguagem.  Nossos esforços centram-se em problematizar questões que 

marcaram a vida de muitos trabalhadores, construíram as relações de trabalho tais quais as 

conhecemos hoje e as quais foram fortemente influenciadas pela TRH. Essa abordagem surgiu 

da necessidade de corrigir a desumanização no trabalho como resposta à abordagem Clássica 

da Administração, a qual focava a mecanização do trabalho e a estrutura organizacional. 

A a teoria humanística concebe o sujeito como ser sócio-histórico, considera o trabalho 

como um sistema construído pelas relações de alteridade e para o qual a eficiência da 

comunicação revelou-se indispensável. Pensando nisso, consideramos relevante apresentarmos, 

ainda no terceiro capítulo, algumas reflexões a respeito da comunicação organizacional e de 

que maneira ela é concebida nas práticas contemporâneas da ARH e de seus profissionais, 

visando compreender um pouco das teorias para, posteriormente, investigarmos as práticas. 

No capítulo 4, detalhamos a metodologia de pesquisa que adotamos para investigar as 

ferramentas de avaliação e de seleção de candidatos que são utilizadas pelos profissionais de 

RS durante os PSA de duas grandes empresas de Goiânia, Goiás. A partir do paradigma da 

pesquisa qualitativa, nosso trabalho se propõe a refletir e a compreender aspectos de fenômenos 

sociais com o objetivo de transformar as práticas. Nossa pesquisa foi planejada e desenvolvida 

em três fases, sendo as duas primeiras destinadas à investigação bibliográfica e ao trabalho de 

campo para a documentação e geração de dados, e, na terceira fase, realizamos a triangulação, 

comparação e interpretação dos dados coletados. 

Na primeira fase, procedemos a uma investigação qualitativa aplicada a um estudo 

etnográfico descritivo que, para Strauss e Corbin (1990), visa à observação, à descrição e à 

análise das práticas humanas em ambientes naturais e/ou situações e contextos específicos. 

Durante a primeira fase, recorremos aos estudos de  Moreira e Caleffe (2008), os quais sugerem 

a observação, a descrição, a entrevista semiestruturada e análise documental como técnicas 

principais de coleta de dados etnográficos. 

Na segunda fase de documentação, procedemos a uma  pesquisa-ação cooperativa que 

visa à indicação de outros procedimentos por parte do pesquisador para que possam contribuir 
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e transformar as práticas dos participantes de pesquisa. Acreditamos que pesquisa e ação devem 

caminhar juntas objetivando a transformação das práticas e estamos certos de que o papel do 

pesquisador seja “integrar-se e conferir um enfoque científico a um processo de mudança 

anteriormente desencadeado pelos sujeitos do grupo” (GHEDIN; FRANCO, 2008, p. 213). 

Para que este trabalho intervenha de maneira positiva nas práticas e possa contribuir com 

ferramentas eficazes de avaliação de pessoas através da escrita, da avaliação de Redação, 

desenvolvemos três propostas de Redação direcionadas aos níveis fundamental, médio e 

superior de escolarização e sugerimos que elas fossem aplicadas durante três PSA de níveis 

hierárquicos distintos, conduzidos pelos participantes de pesquisa. Os dados gerados durante a 

segunda fase foram documentados por meio das técnicas da observação, descrição e da 

entrevista semiestruturada. 

No capítulo 5, apresentamos os resultados. A partir das bases conceituais sobre sujeito, 

língua, linguagem e texto, materializadas nas atividades de PT dos PSA e compartilhadas pelos 

participantes da pesquisa, pudemos compreender de que maneira os estudos sobre a filosofia da 

Linguagem, sobretudo no campo da LE, conseguem dialogar com outros campos das CH e com 

outras esferas sociais diferentes da escolar.   Os resultados de nossas investigações sugerem o 

estreitamento de diálogo entre os cursos de Letras, Administração de Empresas e GRH para que 

os saberes e os profissionais dessas áreas possam trocar experiências e disseminá-las nas 

práticas sociais, visando atender às demandas reais de uso da linguagem e ao mesmo tempo do 

mercado de trabalho, contribuindo para a melhoria e para a qualidade de vida das pessoas dentro 

e fora das instituições de ensino e do ambiente organizacional. 

Como de praxe, seguem os capítulos, as referências e anexos. Esta introdução, o sumário 

e o resumo antecedem os capítulos. 
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1 DA PRÁTICA AO OBJETO DE PESQUISA 

 

A busca por entender melhor os processos de avaliação dos sujeitos a partir da sua 

relação com a língua(gem) e o desejo de investigar como as empresas privadas concebem e 

utilizam a avaliação da Redação enquanto ferramenta de análise de competências e como 

critério de seleção de pessoas para ingresso e/ou recolocação no mercado de trabalho surgiram 

durante uma experiência profissional, ocorrida entre os meses de setembro de 2012 a julho de 

2013, quando tive1 a oportunidade de atuar como Analista de Recursos Humanos (ARH) e 

observar as práticas de recrutamento, seleção e gestão de pessoas em um Grupo de empresas de 

engenharia, infraestrutura, pavimentação, energias hidrelétrica e eólica, incorporação 

imobiliária, construção e administração de shopping centers, em Goiânia. 

Há dez anos atuando na prática docente, na EB, resolvi aceitar o desafio de exercer 

atividades outras que não de minha formação profissional, como professora de LP, PT e 

Literatura em LP. É preciso reconhecer que essa escolha não foi feita pelo simples apreço ao 

novo, pelo friozinho na barriga que ocorre diante do desconhecido. Essa foi uma escolha feita, 

sobretudo, num momento de desilusão com a carreira docente, ocasionado por algumas 

experiências profissionais negativas que marcaram e transformaram a maneira como enxergava 

a instituição escolar. Não desilusão com a prática docente. Terei sempre a sala de aula como um 

espaço de entrega daquilo que temos de melhor, como seres humanos e como profissionais. 

Desilusão com a Educação institucionalizada mesmo. Com a rede pública, pelas péssimas 

condições de trabalho e salariais; com a rede particular, pelo volume de trabalho, insano, pelas 

relações de poder – que ocorrem às avessas –, pelo enquadramento do professor como um 

cumpridor de cronograma e de atividades do livro didático, pela jornada tripla de trabalho, sete 

dias por semana, dentro e fora da escola. 

Pela primeira vez, ocorreu-me que não é pelo fato de ser licenciada em Letras que 

deveria me condicionar a atuar profissionalmente na sala de aula, insatisfeita e impotente com 

relação à mercantilização da Educação institucionalizada. Ocorreu-me olhar para o amplo 

mercado de trabalho, o qual oferece diversas oportunidades para pessoas qualificadas, dispostas 

a aprender e a trabalhar. Pensei se não seria tempo de aceitar a oportunidade, adentrar novas 

portas que permitiram passagem e trilhar outros caminhos. 

A opção pela contratação de um profissional da área da Educação foi do líder do 

departamento de RH, o Superintendente, cujas propostas de GRH, adotadas em conjunto com 

a diretoria e a presidência, tinham, entre outros objetivos, estruturar o RH para que se pudesse 

                                                 
1 Neste capítulo, utilizo a primeira pessoa do singular para narrar minha trajetória. Essa ação de alternância entre 

1ª pessoa do plural e 1ª pessoa do singular, como se percebe, é intencional e deliberada. 
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ampliar a qualidade do capital humano, desde a contratação, e investir no desenvolvimento 

profissional dos colaboradores para que estes pudessem entregar mais resultados ao Grupo e 

assumir novas posições no organograma através dos planos de carreira. 

Como Analista de Treinamento e Desenvolvimento (ATD), além de aproximar as 

empresas às instituições de ensino, algumas das minhas funções era desenvolver projetos que 

pudessem qualificar os colaboradores a partir da organização de eventos de integração entre 

gestores e outros grupos, treinamentos, cursos de capacitação profissional, de aprimoramento 

da linguagem, sobretudo verbal escrita, e que contribuísse para melhoria das comunicações 

interna e externa nas empresas. Também era responsável por sugerir e analisar as solicitações 

de auxílio para aprimoramento profissional e para a realização de cursos de especialização, pós-

graduação, técnicos, palestras, workshops em Goiânia e outros Estados. Essas eram as 

atividades que, a princípio, desempenhei. 

O departamento de RH do Grupo, assim como em diversas empresas de médio e grande 

portes, era estruturado pelas Operações de RH (Departamento Pessoal), com foco em Folha de 

Pagamento, férias, admissão e rescisão de contrato, benefícios dos colaboradores; pela área de 

Desenvolvimento Humano Organizacional (DHO), responsável pelo recrutamento, seleção, 

integração2 e treinamentos3 dos colaboradores; e também pela área de Comunicação Interna, 

responsável por desenvolver toda parte das comunicações interna e externa, produção de jornal 

corporativo, organização de eventos e assessoria de imprensa. 

Em suma, o DHO está relacionado com a educação e com a orientação para o futuro, 

além da mera capacitação e treinamento específico. Grande parte dos profissionais que atua 

nessa área é formada por psicólogos, os quais definem as etapas, os critérios e os tipos de 

avaliações a serem aplicadas durante o processo de seleção, intrinsecamente relacionadas à 

descrição do cargo e às funções a serem desempenhadas pelos profissionais. 

Trabalhavam no mesmo ambiente todas as áreas do RH. As funções dos colaboradores 

do DHO eram, basicamente, divididas entre as subáreas de RS e de TD. Além do 

Superintendente, havia três Analistas sêniors, três Analistas plenos, uma Analista júnior e três 

Assistentes. A partir desse contato diário foi possível conhecer, entre outras práticas, as de 

recrutamento, avaliação, seleção, admissão e gestão de pessoas. 

No Grupo havia vagas de todos os níveis hierárquicos (do operacional ao executivo) e 

os PSA eram compostos por três etapas. A primeira era a análise curricular, a segunda uma 

                                                 
2
 Integração é o conjunto de processos pelos quais um novo membro aprende o sistema de valores, as normas e os 

padrões de comportamento requeridos pela organização na qual ingressa (CHIAVENATO, 2009, p. 112). 
3
 Treinamento é a educação profissional que adapta a pessoa para um cargo ou função. Seus objetivos situados no 

curto prazo são restritos e imediatos, visando dar ao homem os elementos essenciais para o exercício de um cargo, 

preparando-o adequadamente para ele (CHIAVENATO, 2009, p. 388). 
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entrevista com o ARS e a terceira etapa uma entrevista com os três candidatos finalistas feitas 

pelo ARS e pelo Gestor do departamento que havia solicitado a abertura do PSA. Quando a 

quantidade de candidatos era muito maior que o número de vagas, havia dinâmicas de grupo ou 

a aplicação do teste Palográfico4
 . Para os cargos de nível mais estratégico, havia a análise 

curricular e entrevistas, em alguns casos, para vagas estratégicas, era solicitada a avaliação 

DISC5. 

Apesar de atuar como ATD, senti-me instigada a observar mais de perto de que maneira 

e quais as ferramentas são utilizadas pelos ARS para avaliar e selecionar novos colaboradores 

em uma esfera amplamente marcada pela concorrência, pela competitividade e pela 

meritocracia. Dessa forma, a partir da observação diária, percebi que mais do que desenvolver 

as habilidades técnicas e linguísticas dos colaboradores já contratados seria bastante positivo 

enriquecer e ampliar os critérios de seleção de novos colaboradores, assim como ocorre nos 

processos seletivos de larga escala, como concursos para ingresso na carreira pública e os 

vestibulares, como o ENEM, para ingresso nas IFES. 

O objetivo era o de melhorar a qualidade do capital intelectual das empresas do Grupo, 

auferindo os conhecimentos e as competências dos candidatos a partir da materialidade 

discursiva, da avaliação de Redação. Outro objetivo pretendido também, ao sugerir maior 

critério de seleção dos candidatos a partir do uso da língua, foi no sentido de melhorar, a longo 

prazo, a qualidade da comunicação interna entre as empresas e os colaboradores, que estava 

bastante ineficiente, sobretudo com relação ao uso do e-mail e de alguns documentos que eram 

enviados a fornecedores e clientes. Como a linguagem verbal é utilizada por grande parte dos 

sujeitos no exercício de sua profissão, através de atividades como vender, atender, negociar, 

cobrar, enviar e-mail, relatar, editar, cadastrar clientes e produtos, gerar ordens de serviço, 

participar de reuniões, programar e desenvolver sistemas de segurança e tecnologias etc, seria 

bastante viável que investíssemos na avaliação de como nossos futuros colegas de trabalho 

manejavam esse importante instrumento. 

Convergente aos embasamentos da teoria bakhtiniana (2003; 2006) sobre a linguagem, 

para o qual o texto representa o dado primário e o ponto de partida para todas as disciplinas do 

campo das CH, reconheci que as experiências como professora e avaliadora de textos poderiam 

contribuir positivamente também com a área de RS do RH a partir da avaliação da materialidade 

textual. 

Assim, sugeri a adoção da Redação como etapa dos PSA para que a avaliação da 

modalidade escrita da língua pudesse confrontar ou confirmar os resultados das avaliações da 

                                                 
4 Tratamos de maneira mais abrangente sobre o teste Palográfico no tópico 5.2.4.1., p. 83. 
5 Tratamos de maneira mais abrangente sobre o teste DISC no tópico 5.2.4.2., p. 88. 
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modalidade oral, realizadas através das entrevistas, e, dessa forma, obtermos resultados mais 

assertivos com relação às competências de escuta, fala e escrita dos candidatos e direcioná-los 

às vagas mais adequadas ao seu perfil. Entretanto, para que a ferramenta pudesse ser aceita pela 

superintendência, foi necessário um período de observação das demandas do departamento nas 

empresas do Grupo e de investigação bibliográfica concernente aos estudos em GRH para que 

pudesse compreender um pouco mais sobre o universo organizacional e seu olhar para o sujeito 

e linguagem, e assim justificar a proposta através dos saberes e do discurso científico. Como 

minha experiência com avaliação de textos até o momento restringia-se à esfera educacional, 

realizei uma breve investigação bibliográfica com relação à utilização da Redação como 

ferramenta de avaliação e seleção de pessoas para ingresso no mercado de trabalho. 

No primeiro momento de investigação, com os colegas de RH, pude certificar-me de 

que muitas empresas utilizam a Redação como etapa do PSA, mas que não havia literatura 

específica para essa área. No segundo, as investigações me levaram às obras de Chiavenato 

(2004; 2009), através das quais pude compreender um pouco mais sobre os estudos a respeito 

dos subsistemas de RH. O contato com as obras desse autor possibilitou uma visão mais 

holística dos PSA, os quais, para Chiavenato (2009), estão sempre 

 

visando manter ou aumentar a eficiência organizacional. No fundo, está em 

jogo o capital intelectual da organização, que a seleção deve preservar ou 

enriquecer (CHIAVENATO, 2009, p. 107). 
 

 

Para avaliar os candidatos, visando enriquecer o capital intelectual das empresas do 

Grupo, recorri às teorias dos estudos sobre a linguagem que relativizam questões sobre quem 

são os sujeitos a serem avaliados, por que devem ser avaliados, o que é de fato importante e 

necessita ser avaliado e quais os recursos necessários para se alcançarmos bons resultados. Os 

estudos da LE, à luz da filosofia bakhtiniana sobre a linguagem, contribuíram para que elegesse 

a prova e o modo de avaliação da Redação, e dos sujeitos, tendo como referência o modelo 

utilizado no vestibular da Universidade Federal de Goiás (UFG). As propostas de Redação 

sugeridas foram desenvolvidas a partir do modelo utilizado no vestibular 2012/26 da UFG 

devido ao fato de considerar aquele que melhor atende aos pressupostos teóricos inscritos nos 

documentos oficiais da Educação no Brasil, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

(BRASIL, 1997; 1998) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio de LP (OCEM-LP) 

(BRASIL, 2006), ao priorizarem, entre outros aspectos, o trabalho com a linguagem a partir da 

perspectiva bakhtiniana sobre os gêneros discursivos. 

                                                 
6 Disponível no site da Universidade Federal de Goiás (UFG), Centro de Seleção, vestibular 2012/2. 
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As atividades direcionadas aos candidatos de ensinos médio e superior foram 

estruturadas em torno de um tema, uma coletânea e três propostas de produção textual de 

diferentes gêneros discursivos: Carta Argumentativa, Artigo de Opinião e Conto, entre as quais 

o candidato poderia escolher apenas uma. A proposta para o nível fundamental de escolaridade 

era composta por uma Fábula (gênero textual que explicita a moral, a ideia central da história 

e, assim, facilita a leitura e produção de sentidos) e ao candidato era solicitado que escrevesse 

outros desdobramentos e desfecho para a narrativa. 

Para a avaliação das atividades foi considerada a Matriz de avaliação7, utilizada no 

vestibular da UFG – 2012/2, na qual são dispostas as competências a serem avaliadas e foi 

concebida a partir de pressupostos teóricos da LE. A matriz propõe cinco critérios de adequação 

(tema, leitura da coletânea, gênero discursivo textual, aspectos linguísticos e coesão/coerência) 

em níveis que variam de zero a oito pontos. A partir dessa ferramenta de avaliação de escrita, e 

também de muita leitura, é possível objetivar critérios e garantir a lisura e justeza do processo 

avaliativo. 

Após a análise e aprovação dos demais profissionais de RH, sobretudo do 

Superintendente, as avaliações de Redação começaram a ser aplicadas em todos os PSA, 

tornando-se etapa obrigatória para todos os cargos. Cerca de dois meses depois, a Redação havia 

se tornado a avaliação mais aplicada pelos analistas de RS e solicitada pelos gestores de todos 

os departamentos e empresas do Grupo, pois, dessa forma, foi possível romper com a 

subjetividade da entrevista através da materialidade textual e da Matriz de correção da UFG, 

desenvolvida a partir dos pressupostos científicos e capaz de avaliar a todos os candidatos 

utilizando os mesmos critérios. Essa igualdade e definição de critérios é fundamental quando 

se pretende ter um processo de seleção justo e eficiente. 

Durante seis meses, além de realizar atividades como ATD, passei a avaliar, às cegas8, 

as redações dos candidatos aplicadas pelos ARS durante os PSA e as devolvia juntamente a um 

parecer no qual comentava o desempenho dos candidatos tendo em vista o briefing9 da vaga. 

Os pareceres feitos eram breves, mas sempre dialogava pessoalmente com os ARS sobre o meu 

ponto de vista como professora, sobretudo com relação aos níveis de leitura e escrita, e como 

profissional da linguagem, observando, no discurso dos candidatos, suas marcas identitárias e 

os mecanismos de construção textual utilizados a fim de atender aos comandos da prova e de 

                                                 
7 Disponível em: 

http://www.vestibular.ufg.br/2014/ps2014_2/sistema/provas_gabarito/ps_2014_2_cadernoquestoes_grupo_1_seg

undodia.pdf. 
8 A avaliação às cegas é pautada apenas na materialidade textual, autor e avaliador não conhecem um ao outro e a 

única forma de interlocução entre eles é a partir do produto avaliado. 
9 Documento cuja finalidade é a coleta de informações para o desenvolvimento de um trabalho e reúne a descrição 

da situação, objetivos a serem alcançados e os recursos necessários para atingi-los. 
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se colocar no mundo linguisticamente a partir de um contexto preestabelecido. Algumas vezes, 

os ARS confirmavam a convergência entre o resultado da avaliação da Redação com a avaliação 

comportamental, realizada durante a entrevista; outras, havia quebra de expectativa, pois, 

durante a entrevista, alguns candidatos se comportavam adequadamente ao briefing da vaga, 

mas de maneira oposta diante da PT. 

Como a rotatividade no Grupo era alta e devido ao fato de que toda vaga de emprego 

tem data para ser iniciada e efetivada (com a assinatura do contrato de trabalho) havia muitos 

textos a serem avaliados e, aos poucos, essa função foi se agregando às minhas atividades e 

exigindo cada vez mais tempo e maior engajamento na área de RS, sobretudo com relação aos 

PSA conduzidos pelos ARS. 

Além do contato com a bibliografia de Chiavenato (2009), Rabaglio (2008; 2010) e 

Connellan (1998), que agregaram bastante conhecimento à minha carreira profissional, pude 

também contar com o auxílio e as experiências dos colegas de trabalho com quem muito aprendi, 

não somente sobre os subsistemas de RH, principalmente o RS e o TD, mas também com 

relação à dinamicidade do ambiente organizacional. Em contrapartida, retribuía a gentileza e a 

parceria auxiliando-os na redação de seus textos como e-mails, projetos, comunicados, 

pareceres, relatórios, apresentação de resultados ou apenas revisando a linguagem nas 

modalidades oral e escrita, os “erros de português”, como diziam frequentemente. Mais do que 

saber trabalhar em equipe, mais do que colocar os interesses coletivos à frente dos individuais, 

aprendi que é preciso, antes de tudo, se sentir um membro importante dessa equipe, seja na 

escola ou em outras atividades e instituições de trabalho. 

Com o tempo, o RH passou por algumas reformulações, já que alguns profissionais 

haviam sido promovidos e, sobretudo, porque a demanda por contratação havia se intensificado. 

Naquela época, a economia brasileira aquecida aumentou o número de postos de trabalho 

formal e o volume de trabalho dos Analistas e Assistentes de RS. O replanejamento de 

atividades e o remanejamento de profissionais são muito frequentes nas grandes organizações, 

as quais caminham sempre conforme os rumos dos mercados, e o RH precisa estar sempre 

atento e alinhado aos objetivos organizacionais. 

Ciente das inevitáveis e necessárias mudanças, passei a assumir outros desafios, entre 

eles, o de conduzir alguns PSA desde o anúncio/publicação da vaga em sites de emprego até a 

coleta dos documentos dos candidatos aprovados para a contratação. Inicialmente, para a 

contratação de estagiários e, posteriormente, para outros cargos de níveis hierárquicos mais 

estratégicos. Ao assumir outras responsabilidades e conseguir realizá-las com sucesso, pude 

observar que o (re)direcionamento de perfil profissional entre os membros das equipes é uma 
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postura bastante positiva, pois permitem aos profissionais atuarem em diferentes áreas e 

descobrirem habilidades que antes não haviam sido desenvolvidas ou estimuladas.  

Considero que essa experiência tenha sido exponencialmente relevante para que pudesse 

observar a imprescindibilidade da avaliação da escrita para os PSA, pois, não raras as vezes, 

algumas informações fornecidas no currículo – o qual considero a ferramenta inicial de 

avaliação da escrita em PSA – e durante as entrevistas, como as experiências e capacitação 

profissionais, não correspondiam ao desempenho dos candidatos quando confrontadas com a 

materialidade discursiva da avaliação de Redação. Bem vestidos, simpáticos e dispostos a 

conseguirem a vaga, alguns candidatos expressavam-se oralmente com certa desenvoltura, 

mostravam-se apreciadores de boas leituras, literárias e técnicas, mas, ao realizarem a atividade 

de PT, não conseguiam compreender os comandos das propostas de Redação, outros sequer 

liam os textos da coletânea ou sabiam estruturar um texto a partir de elementos composicionais 

mais básicos dos gêneros discursivos propostos nas atividades. E essa é uma contradição sobre 

a qual os profissionais de RS devem ficar atentos, pois, conforme postula Bakhtin (2003, p. 

329), é através do texto que o homem exprime suas ideias e sentimentos, pois ele representa 

uma realidade imediata do pensamento e da emoção. Em outras palavras, as da escritora Marina 

Colasanti, em um evento literário ocorrido em um shopping de Goiânia, em 2011, “a gente só 

pode escrever sobre aquilo que é”. 

A Redação, embora seja um gênero discursivo textual tipicamente escolar, já que é a 

escola o seu espaço de produção/circulação, alcança e se destaca em outras esferas sociais, 

como nas seleções para ingressos na carreira pública, nos ensinos públicos superior e 

tecnológico e no mercado de trabalho. Como profissional da linguagem, a partir dessa 

experiência, observei que, para além dos limites do espaço pedagógico, essa ferramenta ocupa 

outros relevantes valores, espaços e poderes na sociedade e que a pesquisa a seu respeito é de 

interesse de várias áreas das Ciências Sociais, como as relacionadas à Educação, Administração, 

Psicologia e Estudos da Linguagem. 

Em dado momento, resolvi deixar a empresa e voltar aos bancos escolares, decidi 

ingressar no mestrado para me qualificar um pouco mais e para estudar todo esse estado de 

coisas com o qual tive contato atuando no RH de uma grande empresa. As discussões sobre 

avaliação da Redação e muito do que decorre da sua escolha como ferramenta de seleção de 

sujeitos na contemporaneidade se mostram demasiado relevantes e, por isso, me senti motivada 

a, inicialmente, realizar uma breve investigação sobre as práticas de avaliação escrita dos 

sujeitos, suas origens, transformações e concepções que a orientam como prática formal e 

sistematizada na esfera escolar.  
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Esse estudo, o qual apresentamos na sequência, contribuiu significativamente para que 

pudesse observar as bases conceituais que direcionam o ensino de LP e a avaliação da escrita 

na contemporaneidade, sobretudo no que se refere às concepções sobre sujeito, língua, 

linguagem e texto, as quais são materializadas na prova de Redação do ENEM, que se configura 

como sendo a principal ferramenta de avaliação dos sujeitos a partir de sua relação com a 

língua(gem) no processo de profissionalização dos sujeitos brasileiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

2 AS PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO ESCRITA NA ESFERA ESCOLAR 

 

Como profissionais da educação, sempre nos instigaram as pesquisas sobre as 

avaliações escrita enquanto práticas formalmente organizadas e sistematizadas que visam à 

compreensão dos sujeitos a partir de sua relação com a língua(gem). Embora saibamos que a 

avaliação, formal ou não, de pessoas pode ser encontrada em diversificadas esferas de atividade 

humana, é na escola que ela ganha seus contornos e valor enquanto práxis social, configurando-

se como documento capaz de aferir o desenvolvimento (intelectivo, cognitivo, motriz, 

linguístico, social etc) e mensurar os níveis de aprendizagem dos sujeitos através da 

objetividade quantitativa, numérica: a nota. 

A PT é uma atividade diária nas escolas, já que ela media o processo de ensino-

aprendizagem de língua materna e subsidia o trabalho do professor quanto ao reconhecimento 

das habilidades discursivas de seus alunos e quanto ao conhecimento daquilo que eles 

conhecem, pensam, sentem e são.  

A avaliação da escrita, que é mais popularmente conhecida no contexto escolar, emergiu 

no cenário brasileiro, segundo Chueiri (2008), ainda nos séculos XVI e XVII com os exames 

aplicados pelos padres jesuítas nos colégios católicos, ao que se convencionou chamar 

“Pedagogia Tradicional” – ou “Pedagogia do Exame” –, cuja concepção era de que avaliar 

equivalia-se a examinar o conhecimento apreendido pelos alunos, aos quais eram atribuídos 

conceitos como apto ou não, suficiente ou não, regular ou bom. 

Com o advento da modernidade, avançam os estudos na área da Psicologia 

Comportamental, sobretudo à luz dos experimentos de Skinner (1938), o qual considera ser 

possível medir habilidades, aptidões e comportamentos por meio da aplicação de testes e a 

obtenção de resultados por níveis. Com esses estudos, os quais exerceram e ainda hoje exercem 

grande influência na área da Educação, avaliar passou a ser instrumento de medida quantitativa 

da aprendizagem na chamada “Pedagogia Tecnicista”. Nessa abordagem, a avaliação é 

entendida como medida que separa o processo de ensino de seu resultado, encontrando apoio 

na racionalidade preconizada pelo positivismo cujo “principal foco de preocupação são as 

mudanças comportamentais que possam ser cientificamente observadas, portanto, quantificadas” 

(CALDEIRA, 1997, p. 53). Nessa perspectiva, além de subsidiar o trabalho dos professores 

como ferramenta de medida periódica do conhecimento em níveis de zero a dez, por exemplo, 

e regulação de desempenho, a avaliação passou a adquirir o status de documento e certificação 

do aluno quanto aos níveis de aprendizado (Boletim) e de escolarização (Histórico 

Escolar/Diploma), necessários ao funcionamento dos perfis burocrático, avaliativo e 

quantitativo assumidos pela escola. 
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No final da década de 1970, com a difusão dos estudos e pressupostos teóricos de 

estudiosos do interacionismo sócio-histórico, como Bakhtin (1895-1975), Vygotsky (1896-

1934), Piaget (1896-1980), confere-se ao sujeito e à interação dialógica lugar de destaque na 

filosofia das Ciências Humanas. De acordo com Chueiri (2008, p. 55), na “Pedagogia Histórico-

Crítica”, com as novas demandas e necessidades advindas das transformações sociais e, 

consequentemente, da Educação institucionalizada, houve significativa adesão à ideia de que o 

conhecimento é produto das relações de alteridade, proveniente da interação dialética entre 

sujeito e objeto. Essas reflexões podem ser percebidas no documento introdutório dos PCN 

(BRASIL, 1997) de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental no qual podemos verificar a ascensão 

de conceitos como eficiência, qualidade e competências a serem construídas considerando que 

 

[a] avaliação, ao não se restringir ao julgamento sobre sucessos ou fracassos 

do aluno é compreendida como um conjunto de situações que têm a função de 

alimentar, sustentar e orientar a intervenção pedagógica (BRASIL, 1997, p. 

81). 
 

 

Nesse sentido, a avaliação deve ser tomada como ferramenta qualitativa com o objetivo 

de contribuir com a mediação entre o ensino do professor e as aprendizagens dos alunos. No 

referido documento é possível verificarmos a influência daquilo que propõe Paulo Freire (1996) 

a respeito da Educação como processo humanizador e libertador dos sujeitos, os quais aprendem 

diferentemente porque têm histórias de vida diferentes, são sujeitos históricos; isso condiciona 

sua relação com o mundo e influencia sua forma de aprender. Freire compreende a avaliação 

como sendo o fio da comunicação entre formas de ensinar e formas de aprender e também como 

ferramenta capaz de buscar informações sobre o aluno (sua vida, sua comunidade, sua família, 

seus sonhos), de conhecer o sujeito e seu jeito de aprender (FREIRE, 1996, p. 54). 

Em diálogo com essa concepção de Freire (1996), a respeito das práticas de avaliação 

na escola, podemos verificar também nos PCN de LP (BRASIL, 1997; 1998) a elevação do 

texto como unidade de ensino proposta por João Wanderlei Geraldi (1997), o qual postula que 

a criança, muito antes de ir para a escola, opera e reflete sobre a linguagem a partir das múltiplas 

interações que mantém com seus interlocutores. Nesse sentido, a partir da mediação do texto 

oral, escrito ou em outra forma semiótica, a avaliação deve ser pensada com o objetivo de 

fornecer ao professor informações sobre quem são os seus alunos, suas competências 

discursivas, suas habilidades e equívocos de comunicação em língua materna e auxiliá-los 

intervindo e tomando decisões. 

A esse respeito, Araújo (2015) aponta para o fato de que, ao avaliar os alunos, o 

professor nem sempre compreende que a escola não é o único lugar em que eles se comunicam 
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e utilizam a linguagem, e “deve considerar que sua avaliação, sua ‘prova’, representa, apenas, 

a formalização de um fragmento do que seu aluno sabe sobre o uso de língua materna” 

(ARAÚJO, 2015, p. 54). Isso significa que, antes mesmo de elaborar a prova dos seus alunos, 

é importante que o professor questione-se a respeito daquilo que deve ser avaliado, como deve 

ser avaliado, por que é importante avaliar esse conhecimento dessa forma e, principalmente, a 

quem avaliará. Para que seja justa e eficiente, toda avaliação deve ser coerente àquilo que é 

possível ser requerido do sujeito, seja por sua faixa etária, pelo nível de escolaridade, 

capacidades intelectuais etc. 

Considerando que centenas de milhares de textos são produzidos e avaliados 

diariamente na esfera escolar, o debate sobre essa ferramenta deve ser intensificado. Isso porque, 

desde o início do percurso escolar, os alunos são avaliados por meio de provas, testes, trabalhos 

diversos (orais ou escritos) os quais são diretamente relacionados aos conteúdos ministrados 

pelos professores em sala de aula. Os referidos conteúdos encontram-se apoiados às concepções 

teóricas, de ciência, de mundo, de sociedade e são traduzidos em práticas pedagógicas.  

Embora haja documentos oficiais da Educação, como os PCN (BRASIL, 1997, 1998) e 

as OCEM-LP (BRASIL, 2006), os quais sugerem e indicam caminhos, eles não uniformizam 

as metodologias de ensino, tampouco as de avaliação. Entretanto, as práticas contemporâneas 

de avaliação nas escolas são realizadas, na grande maioria das vezes, por meio de provas 

objetivas e/ou discursivas, a partir das quais é possível percebermos a interlocução que (não) 

se estabelece entre professor e aluno ao refletirem sobre o mesmo objeto em outro 

momento/atividade que não seja a aula. 

 O processo histórico de transformação e de significados assumidos pela avaliação de 

Redação está intimamente relacionado às transformações e novas demandas do campo social. 

Por isso, neste trabalho de pesquisa, tomamos a avaliação como veículo de estabelecimento dos 

princípios pedagógicos e axiológicos que refletem e refratam uma dada concepção de mundo e 

que revela não somente o desempenho do avaliando, mas quem é o avaliador e quais bases 

conceituais ele compartilha. 

O referido estudo realizado por Araújo (2015) a respeito das práticas avaliação, 

desenvolvido a partir da análise de uma prova de LP aplicada a crianças de sete a oito anos, do 

segundo ano do Ensino Fundamental, em uma escola de Goiânia, em 2014, sugere que 

“continuamos a ministrar exames, quantificando o conhecimento e estabelecendo verdades, 

punindo pelo erro” (ARAÚJO, 2015, p. 70). Muitas vezes, a avaliação torna-se um exercício 

mecânico de aplicação de conceitos em que os esforços da criança se limitam à mera reprodução 

daquilo que já está posto como verdade. Nas palavras de Geraldi (1997), este tipo de atividade 
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retoma toda a construção social da identidade de ‘ser professor’: aquele que 

transmite um saber [...] tomado como ‘verdades’ [...] fixando respostas e, 

portanto, centrando-se numa distinção de certo e errado que vai se formando 

como produto final do processo de escolarização. É nesse sentido que o ensino 

se constrói como reconhecimento e reprodução (GERALDI, 1997, p. 158). 

(Grifos do autor). 
 

 

A esse respeito, os PCN (BRASIL, 1997, p. 84) sugerem que o desenvolvimento da 

competência discursiva dos alunos, com relação à fala, escuta, leitura e escrita, deve ser 

planejado não em função de um aluno ideal para o ciclo, muitas vezes padronizado pelos 

manuais didáticos, sob pena de ensinar o que os alunos já sabem ou apresentar situações muito 

além de suas possibilidades. Ainda, nos PCN (1999), é possível verificarmos que às instituições 

de EB cabe o dever de desenvolver múltiplas habilidades e competências discursivas dos alunos, 

relacionando o EM “com o mundo do trabalho e a prática social, consolidando a preparação 

para o exercício da cidadania e propiciando preparação básica para o trabalho” (BRASIL, 1999, 

p. 1), conforme Art. 1º da Resolução CEB nº 3/98. Nesse sentido, podemos observar que o 

ensino de LP nas escolas gera impactos não somente à vida dos sujeitos, mas também em seu 

convívio social. Como profissionais da Educação, não podemos deixar de refletir sobre os 

efeitos e impactos do ensino de LP nas escolas para o mercado de trabalho e de que maneira 

uma esfera está condicionada à outra, já que o produto da primeira é reproduzido na segunda. 

Como não se trata de uma atividade neutra ou meramente técnica, a avaliação não 

acontece em um vazio conceitual e deve estar apoiada às concepções teóricas, de ciência, de 

mundo, de sociedade e traduzidas em práticas pedagógicas. Nas palavras de Sordi (2001), 

 

uma avaliação espelha um juízo de valor, uma dada concepção de mundo e de 

educação, e por isso vem impregnada de um olhar absolutamente intencional 

que revela quem é o educador quando interpreta os eventos da cena 

pedagógica (SORDI, 2001, p. 173). 
 

 

Para Araújo (2015, p. 70), o perfil de avaliação revela também o perfil de avaliador que 

temos hoje em muitas escolas. Segundo a autora (2015), esses perfis refletem e refratam as 

práticas pedagógicas tradicionais conteudistas, adotadas desde o século XVI, mas que não 

cansamos de reproduzir. O professor, muitas vezes, ocupa a posição de detentor de verdades, 

alguém que está autorizado a julgar aquilo que é certo e o que é errado discursivamente. Porém, 

nem sempre a avaliação escrita gera diálogo e efeitos positivos e, dessa forma, configura-se 

como um dispositivo unilateral capaz de detectar apenas acertos ou equívocos; não há espaço 

para o debate entre os interlocutores, já que a resposta do professor é dada a partir de números 

– da nota – e muito pouco, ou quase nada, através da palavra. 
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Nesse sentido, a avaliação escrita convertida em nota deve dar conta não apenas de 

mensurar e auferir o conhecimento apreendido pelos alunos, mas também de refletir e refratar 

as relações de ensino-aprendizagem, interlocução, cumplicidade e afetividade entre professor e 

alunos construídas no convívio escolar. 

O professor de PT/Redação, sobretudo no contexto do EM, tem hoje a missão de 

preparar seus alunos não somente no que se refere ao manejo da linguagem para a vida, para o 

exercício de cidadania e prática do trabalho, mas também para a realização de uma atividade-

fim, a prova de Redação do ENEM, a qual define contemporaneamente aqueles que terão o 

certificado de conclusão da EB e/ou aqueles que ingressarão nas IFES. 

Muitas escolas, sobretudo aquelas que intensificam o treino da PT na terceira série do 

EM, devido ao grande volume de textos produzidos pelos alunos, contam com a colaboração 

de um profissional cada vez mais requisitado no contexto escolar: o Corretor de Redação. A 

avaliação desse profissional, na maioria das vezes, é direcionada para o apontamento de 

equívocos de linguagem e com relação às cinco competências e aos critérios de avaliação 

estabelecidos pela banca de avaliação do ENEM. Podemos dizer que o trabalho desse 

profissional é bastante técnico, pois, além de avaliar as competências de língua(gem) de 

diversas naturezas, deve estar alinhado aos perfis e critérios de avaliação estabelecidos pelo 

ENEM, pelo professor e pela escola. 

Conforme pudemos observar, enquanto práticas social e cultural, a Redação alcança 

outros espaços além da escola e assume significados, formas, legitimidade e poderes na 

sociedade, configurando-se como a principal ferramenta de avaliação dos sujeitos na esfera 

escolar e também da EB no Brasil, conforme abordamos mais detalhadamente a seguir. 

 

2.1 A prova de Redação do ENEM: ferramenta de avaliação da Educação Básica e seus 

egressos 

 

Além dos muros das escolas, de examinar, medir, quantificar e certificar a aprendizagem 

dos alunos, a prova de Redação tornou-se uma ferramenta de gestão da qualidade do ensino no 

país, com a criação da Lei nº 9.394/1996, do documento de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) (BRASIL, 1996), o qual fixou a obrigatoriedade da avaliação da aprendizagem nos 

diferentes níveis do sistema educacional para que pudesse fornecer informações sobre alunos, 

professores e instituições de ensino, orientar a elaboração de políticas e reformas educativas. 

Cury (1997, p. 8) ratifica a presença do Estado-Avaliador ao afirmar que “a União se investe de 

poderes sobre a educação escolar em todos os níveis a partir de noções de coordenação e 

avaliação como jamais se viu em um regime democrático no Brasil”. Algumas dessas avaliações, 
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como o ENEM, tornaram-se importantes ferramentas para a análise de desempenho dos alunos, 

das instituições de ensino e do sistema educacional. 

No ENEM, além da prova de Redação, que corresponde a grande parte da pontuação 

global, os candidatos são submetidos a provas objetivas de múltipla escolha que têm o objetivo 

de avaliar a aprendizagem nas diversas áreas dos saberes. 

Conforme consta no site do Instituto Nacional de Educação e Pesquisa Anísio Teixeira 

(INEP, 2015), a prova do ENEM teve início em 1997, logo após a implementação da LDB 

9394/96, e surgiu com o propósito de ser uma estratégia para promover a melhoria na qualidade 

da Educação. A primeira prova do referido exame, mais conhecida como “Provão”, foi aplicada 

em 1998 e era realizada por adesão voluntária dos alunos. Essa voluntariedade durou até o ano 

2000. A partir de 2001, a avaliação passa a ter papel de seleção para ingresso no ensino superior 

e em 2014, todas as IFES “aderiram” ao ENEM como única forma de selecionar os futuros 

acadêmicos, isto é, o vestibular foi extinto nas IFES e em seu lugar está o ENEM. O referido 

exame representa, hoje, o segundo maior processo de avaliação do mundo, ficando atrás 

somente do exame Gaokao, realizado na China. 

Segundo consta no site do Portal Brasil (2016), em 2015, o exame chinês, realizado 

sempre nos dias 7 e 8 de junho, superou os 9 milhões de inscritos, enquanto no ENEM tivemos 

pouco mais de 7,7 milhões no mesmo ano. No final da primeira série do EM, os chineses devem 

definir se querem prosseguir seus estudos nas áreas de Humanas ou Exatas nos dois anos 

seguintes. Diferentemente do ENEM, no qual todos os participantes realizam as mesmas provas 

e pode ser realizado várias vezes, no exame chinês, os estudantes têm apenas uma chance de 

inscrição e acesso ao ensino superior. 

No site Mundo Vestibular (2016), encontramos a informação de que, no Gaokao, os 

candidatos inscritos para as áreas de Humanas realizam provas de História, Geografia e Política 

e os das áreas de Exatas realizam provas com questões de Química, Biologia e Física; há apenas 

quatro provas que são realizadas por todos os estudantes inscritos em ambas as áreas: Redação, 

Mandarim, Inglês e Matemática. Na prova de Redação, os estudantes devem escolher se 

realizarão a PT a partir de um gênero literário ou científico. 

Como se pode observar, nos dois maiores processos de avaliação de sujeitos em larga 

escala do mundo, a prova de Redação é adotada como ferramenta, é obrigatória e configura-se 

como eixo principal de avaliação, classificação e seleção de sujeitos. A inferência de valor 

atribuída à prova de Redação justifica-se devido às inúmeras possibilidades de avaliação de 

competências, linguísticas ou não, em uma única atividade. Essa perspectiva converge à 

concepção de Bakhtin (2003; 2006) sobre texto e enunciado: “um só fenômeno concreto”. 
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Na edição do ENEM de 201410, segundo portal do INEP, pouco mais de 6 milhões de 

participantes realizaram as 180 questões objetivas – sendo 45 de Ciências Humanas, 45 de 

Ciências da Natureza, 45 de Linguagens e Códigos e 45 de Matemática – e a prova de Redação, 

a qual é composta por uma proposta de produção de texto do tipo dissertativo-argumentativo, 

em até trinta linhas, a respeito de um tema político-social e uma coletânea com breves textos 

motivadores sobre o assunto. 

A prova de Redação do ENEM, assim como a maioria das provas de 

concursos/vestibulares, inicia-se com o comando-geral e, a partir desse comando, delineia as 

tarefas linguísticas a serem desenvolvidas: 

 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos 

conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 

dissertativo-argumentativo em norma-padrão da língua portuguesa sobre o 

tema Publicidade infantil em questão no Brasil, apresentando proposta de 

intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, 

de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de 

vista (ENEM, 2014). 

 

Podemos verificar que os participantes/autores são orientados a registrarem o texto em 

norma-padrão escrita da LP – que, ainda, configura-se como o grande eixo das práticas de 

ensino de LP nas escolas – apesar de reconhecermos, nos documentos oficiais da Educação, a 

orientação do trabalho com a língua(gem) e suas mais variadas formas de manifestação e estilos. 

Embora a variedade linguística represente nosso multiculturalismo e nossa heterogeneidade 

constitutiva, a escolha da norma-padrão está muito mais relacionada à luta de classes, ao reflexo 

do modelo de sociedade que temos. Araújo (2015) acredita que a opção por adotar a língua 

padrão para avaliar os alunos egressos da EB não é especificidade dessa avaliação, apenas 

reflete o comportamento da superestrutura, de uma sociedade hierarquicamente organizada 

 

cuja escola é apenas um dos espaços em que esse discurso elitizado reverbera 

o domínio da regra, da norma culta, como verdade, como fator de 

essencialidade e representatividade da língua nas situações reais de uso e das 

interações sociais mais corriqueiras. E sabemos que não representa (ARAÚJO, 

2015, p. 60). 
 

 

Além do valor que se atribui ao domínio de regras, que reverbera a luta de sociedades 

divididas por classes, Araújo (2015) aponta, ainda, que a escolha pela norma-padrão da língua 

ocorre também pelo fato de que a banca avaliadora dos textos precisa definir e estabelecer 

                                                 
10 Disponível em: <https://www.infoenem.com.br/wp-content/uploads/2014/11/ENEM-2014ROSA.pdf>. Acesso 

em 22 set. 2015. 
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critérios de avaliação para que assim todos os participantes sejam avaliados de maneira 

“igualitária” e garantir a lisura e justeza do processo de seleção. 

Aos participantes do certame de 2014, foi proposto o desenvolvimento de um texto em 

que se discuta a respeito da publicidade direcionada ao público infantil. Dentro dos limites 

estruturais do tipo de texto dissertativo-argumentativo, o autor do texto deve posicionar-se 

criticamente relacionando argumentos para a construção de sua tese e de seus pontos de vista. 

A opção pelo trabalho com os tipos de texto distancia-se da perspectiva enunciativa que 

considera a situação comunicativa, o contexto de produção dos discursos, conforme sugerida 

nos PCN (BRASIL, 1998), o qual orientam o ensino de LP às concepções bakhtinianas (2003) 

sobre gêneros discursivos textuais ao admitir que 

 

todo texto se organiza dentro de determinado gênero em função das intenções 

comunicativas, como parte das condições de produção dos discursos, as quais 

geram usos sociais que os determinam (BRASIL, 1998, p. 21). 
 

 

O ENEM aposta no trabalho com o tipo de texto, o dissertativo-argumentativo, o qual 

configura-se como sendo base estrutural para diversos textos que circulam na sociedade, como 

nas escolas, universidades, redes sociais, no trabalho e que têm diversos objetivos como 

persuadir, informar, refletir, opinar sobre determinado tema, seja em primeira ou terceira pessoa 

do plural ou do singular, esteja ele em quaisquer suportes de veiculação. Apesar da divergência 

entre o viés teórico da LE, sugerido nos PCN como prática de ensino de LP na EB, e aquilo que 

o Ministério da Educação (MEC) propõe como aporte teórico para a avaliação dos participantes, 

podemos pensar que a escolha por redigir um Artigo de Opinião, um Editorial, uma Crônica 

fica a critério do participante, desde que ele atenda aos comandos da prova e o texto esteja 

adequado aos critérios de avaliação. Nesse sentido, como se trata de um processo de avaliação 

em larga escala, podemos inferir que a escolha do tipo dissertativo-argumentativo se dá, 

também, em função da afinação de critérios para a avaliação da Redação, uma vez que é bem 

mais complicado objetivar critérios quando pensamos na avaliação e na subjetividade de textos 

em versos e/ou literários. 

Para avaliar os textos, o ENEM conta com uma Matriz de Referência (MR) na qual são 

dispostas as adequações e competências e os critérios a serem avaliados. Além disso, ao adotar 

uma MR para avaliação em seu processo avaliativo, o ENEM entende que, apesar de operar 

com a escrita em prosa, a Redação permite ao avaliador observar competências e habilidades a 

partir objetividade quantitativa, numérica ou conceitual com relação àquilo que MEC considera 

necessário ser avaliado em termos de PT. 

Sem acesso a quaisquer informações a respeito dos autores dos textos, os participantes 
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do ENEM, as únicas ferramentas de trabalho do avaliador são a materialidade textual, a 

proposta de Redação e a MR para avaliação de textos. Bastante distinta da avaliação que o 

professor realiza com seus alunos, os avaliadores do ENEM e os participantes/autores têm sua 

relação restrita à materialidade discursiva, tanto no que se refere ao texto produzido e avaliado, 

quanto aos critérios descritos na MR. Esse modo de avaliação, às cegas, realizado a partir da 

materialidade discursiva – que, diferentemente do Corretor de Redação, não estabelece nenhum 

tipo de interlocução com o autor do texto – visa garantir a lisura e justeza da avaliação.  

Consideramos que essas questões são sempre fundamentais quando se trata de processos de 

seleção de pessoas. 

Na MR, estão dispostos cinco blocos de competências: Adequação à modalidade escrita 

formal da LP; Compreensão da proposta de redação dentro dos limites estruturais de um texto 

dissertativo-argumentativo; Seleção, organização e interpretação de informações e argumentos 

em defesa de um ponto de vista; Conhecimento dos mecanismos de coesão textual; Elaboração 

de proposta de intervenção ao problema abordado em defesa de um ponto de vista, respeitando 

os direitos humanos. Cada bloco tem o valor de 200 pontos, os quais são divididos em níveis 

que variam de 0 a 5 e cada nível tem o valor de 40 pontos, totalizando 1000 pontos, os quais 

correspondem a 50% da nota global do certame. 

A partir da avaliação das cinco competências é possível serem observados aspectos 

relacionados aos elementos linguísticos – escolha lexical, concordâncias nominal e verbal, 

ortografia, acentuação etc –, aos fatores de textualidade – coesão, progressão textuais, 

conectividade, coerência – e aos elementos enunciativos – abordagem temática, 

intencionalidade discursiva, desenvolvimento de ideias etc. 

Nesse modelo de prova é possível observar também que a avaliação da Redação revela 

processos de subjetivação que operam nos candidatos antes mesmo da prova, inclusive nos 

momentos de treinamento escolar para essa prova. Dessa forma, tanto a escola quanto o governo, 

mediante o ENEM, enquadram os jovens num perfil de sujeito generalizado, isto é, os textos 

das Redações do ENEM revelam um perfil de sujeito que se estende por todos os cantos do país, 

quer este sujeito seja egresso das escolas pública ou particular, que conclui a EB reproduzindo 

tanto e produzindo nem tanto. Para comprovar essa afirmativa, verificamos no artigo de 

Espanhol e Lisboa (2015) a análise dos resultados do ENEM/2014 e encontramos algumas 

respostas. 

Segundo os autores, dos quase 6 milhões de participantes que realizaram a prova de 
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Redação11, 529.373 tiraram nota zero. Os motivos são diversos: 

 

 217.339 Fuga ao tema; 

 13.039 Cópia de texto motivador; 

 7.824 Texto insuficiente (menos de sete linhas); 

 4.444 Não atendimento ao tipo textual (dissertativo-argumentativo); 

 3.362 Parte desconectada do texto; 

 955 Ferir os direitos humanos. 

 

Do restante dos candidatos que realizaram a prova, 250 em 6 milhões obtiveram a nota 

máxima (1000 pontos), outros 659.971 alcançaram até 300 pontos e quase 2,5 milhões não 

conseguiram atingir a média, 500 pontos. Houve queda de 9,7% nas notas, sobretudo nas 

disciplinas de Matemática e Redação, em relação ao Exame anterior (ESPANHOL; LISBOA, 

2015). É possível observarmos que grande parte dos casos de notas zero na prova de Redação 

ocorreu não pela falta de qualidade da PT, mas sim, pela dificuldade de leitura e produção de 

sentidos por parte dos participantes que não compreenderam ou sequer realizaram a leitura dos 

comandos da prova, a proposta de PT e os textos motivadores. Com relação aos participantes 

que não atenderam ao tipo de texto sugerido na proposta de PT, podemos inferir que, apesar de 

os documentos oficiais da EB orientarem o ensino de LP a partir do trabalho com variados tipos 

e gêneros discursivos textuais, não podemos afirmar, ainda, que essa concepção seja a realidade 

do ensino de LP e/ou desenvolvida nas escolas de maneira eficiente. 

Os efeitos da prova de Redação do ENEM podem ser observados não somente nas 

escolas – e na inversão basilar com relação àquilo que devemos ensinar e aquilo que 

devemos/estamos avaliando – mas, sobretudo, no fato de que, a partir dessa ferramenta, 

obtemos dados, números da qualidade da Educação no Brasil e, conforme observamos, a 

situação não é nada animadora. 

Como o processo histórico de transformação e de significados assumidos pela avaliação 

da escrita está intimamente relacionado às mudanças que vêm ocorrendo nos estudos das CH e 

nos pressupostos teórico-metodológicos que alimentam o nosso sistema educacional, 

consideramos que os resultados da prova de Redação do ENEM refletem não somente o 

desempenho dos participantes, mas a relação que se estabelece entre as instituições e suas 

concepções de ensino de LP. Portanto, por meio da sua materialidade, é possível conhecermos 

                                                 
11 Disponível em: <https://www.infoenem.com.br/wp-content/uploads/2014/11/ENEM-2014ROSA.pdf>. 
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quais bases conceituais o nosso sistema de ensino está compartilhando. 

Se considerarmos a relevância atribuída à avaliação da escrita no ENEM, é possível 

verificarmos que a linguagem adquire cada vez mais valor social ao discriminar um homem 

social de outro permitindo ou não sua mobilidade social (BAKHTIN, 2006). Com base nas 

concepções sobre sujeito, língua, linguagem e texto abordadas nos documentos oficiais da 

Educação e no atual perfil de avaliação de sujeitos em larga escala, podemos inferir que, ao 

priorizar a avaliação da PT dos sujeitos, o MEC entende que o texto seja o dado, o ponto de 

partida para compreendermos o homem social e sua linguagem e que ela seja mediadora não 

somente das práticas da cidadania e do trabalho, mas em todas as esferas da atividade humana. 

Esse posicionamento dialoga com a perspectiva da LE, com as propostas de trabalho com a 

linguagem de Bakhtin (2003; 2006), o qual reconhece o sujeito como um ser social situado em 

lugares sociais. 

Com o objetivo de ampliarmos nossas reflexões, no capítulo seguinte, tratamos dessa 

abordagem de trabalho com a linguagem a partir da perspectiva enunciativa, pela qual se baseia 

o ensino de LP na contemporaneidade e que também se configura como eixo teórico-

metodológico que direciona nosso trabalho de pesquisa. 
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3 A LINGUÍSTICA DA ENUNCIAÇÃO E AS CONCEPÇÕES DE BAKHTIN SOBRE 

SUJEITO, LÍNGUA, LINGUAGEM E TEXTO 

 

As transformações culturais, linguísticas, políticas, tecnológicas proporcionam às CH 

um terreno fértil para que possamos compreender com mais amplitude as relações estabelecidas 

entre os sujeitos, a língua, a linguagem, o texto e as esferas sociais das quais participam, a 

exemplo da escolar e, posteriormente, do trabalho. Essas discussões interessam principalmente 

aos estudos que surgiram e desenvolveram suas bases conceituais a partir da teoria marxista, 

fundamentada na concepção materialista e dialética da História, na dinâmica dos modos de 

produção das sociedades e das lutas de classes e cujo método de análise considera o processo 

de criação ideológica e suas implicações sociais. 

Segundo Silveira (1989), o materialismo dialético de Karl Marx transformou os modos 

de concepção e organização do tecido social, influenciou – e ainda influencia – grande parte das 

teorias científicas dos diversos campos do saber, principalmente aqueles concernentes às 

humanidades como a LE, a exemplo dos trabalhos de Mikhail Bakhtin (2003; 2006). De acordo 

com Silveira (1989), o materialismo histórico-dialético opôs-se às dicotomias entre o social e o 

individual, objetividade e subjetividade, interno e externo e redimensionou um conjunto de 

questões relativas ao homem e sua história, transformando sobremaneira o campo das Ciências 

da Linguagem através desse olhar voltado às práxis sociais. Podemos afirmar que essa visão 

possibilitou a ampliação das concepções sobre Língua e Linguagem e conseguiu romper com 

alguns paradigmas que sustentavam as discussões no campo da Linguística desde a elevação de 

seu estatuto como objeto de relevância científica, conquistado a partir do legado deixado por 

Ferdinand de Saussure (1916). 

No que se refere à fundação dessa nova ciência, uma das dificuldades desse estudioso 

era encontrar o objeto da Linguística, que não estava dado previamente, sendo necessário, 

portanto, a sua delimitação. Para Saussure (2000) é a Língua o objeto dessa ciência, considerada 

“um todo por si e um princípio de classificação” (SAUSSURE, 2000, p. 17), um sistema de 

signos arbitrários fechado em si mesmo, e por isso era preciso eliminar “tudo o que lhe fosse 

estranho ao organismo, ao seu sistema, numa palavra: tudo o quanto designa o termo Linguística 

externa” (SAUSSURE, 2000, p. 29). 

Após essa visada estrutural, surgiram novos estudos que relativizaram a 

heterogeneidade constitutiva dos sujeitos, as relações de alteridade, o caráter dialógico da 

linguagem e as condições externas da interação verbal, além de problematizarem questões 

quanto ao funcionamento das ideologias, do discurso e suas condições de produção, e dos 

efeitos de sentidos produzidos na interação verbal, o que compreendemos como LE. Os estudos 
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de Bakhtin (2003; 2006) suscitam a relevância de se considerar o trabalho com a linguagem a 

partir das condições reais de uso, já que o caráter fundamentalmente dialógico de todo 

enunciado do discurso impossibilita dissociar do funcionamento discursivo a relação do 

discurso com seu outro e, assim, não somente a partir do que regem as normas internas de 

funcionamento da língua, mas dos elementos externos que a fazem um sistema vivo e em 

constante transformação. 

Bakhtin (2006) critica o objetivismo abstrato que pairava sobre as ciências no início do 

século passado, questiona a psicologia e a linguística subjetivas e as correntes empiristas, as 

quais, para o filósofo, restringem o conhecimento aos produtos observáveis da interação 

humana e abordam o sujeito sem considerarem sua natureza gregária. Ao fazer essa crítica, o 

filósofo propõe uma nova postura para o estudo da linguagem, da língua, do mundo e do homem 

a qual pode ser apreendida nos textos do Círculo de Bakhtin. A gênese dessa postura bakhtiniana 

se encontra no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, quando Bakhtin (2006) lança as bases 

de um novo arcabouço teórico-metodológico para análise dos fenômenos de linguagem, cujo 

objeto é a enunciação, isto é, a interação verbal, a saber: 

 

a) Não separar a ideologia da realidade material do signo colocando-a no campo 

da ‘consciência’ ou em qualquer outra esfera fugidia e indefinível. 

b) Não dissociar o signo das formas concretas da comunicação social 

(entendendo-se que o signo faz parte de um sistema de comunicação social 

organizada e que não tem existência fora desse sistema, a não ser como objeto 

físico). 

c) Não dissociar a comunicação e suas formas de sua base material 

(infraestrutura) (BAKHTIN, 2006, p. 45). 

 
 

A partir dessas três direções teórico-metodológicas, Bakhtin (2006) mostra-se 

claramente em oposição ao idealismo e ao positivismo psicologista, que situavam a ideologia 

na consciência dos indivíduos, para afirmar que “tudo que é ideológico possui um significado 

e remete a algo situado fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo. 

Sem signos não existe ideologia” (BAKHTIN, 2006, p. 31. Grifos do autor). Nesse sentido, a 

esfera de criação ideológica está diretamente relacionada às questões da filosofia da linguagem, 

pois tudo o que é ideológico constitui-se de um signo linguístico. 

O signo é identificado como um fenômeno do mundo exterior que emerge do processo 

de interação entre uma consciência individual e outra. Isso significa que a interação entre essas 

duas consciências é concretizada através da linguagem e a existência do signo nada mais é do 

que a materialização dessa interação. A participação dos sujeitos (clivados pela interioridade e 

exterioridade, pelo individual e pelo coletivo) nas mais diversas esferas sociais, desencadeia 

uma dinâmica ininterrupta de produção de discursos que pode ser tão variada quanto às 
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possibilidades de atuações/interações sociais. Assim, para o filósofo, existem muitas formas de 

linguagens devido à diversidade da experiência social e à presença de elementos 

extralinguísticos nos eventos de interação humana. Por isso, considera a língua e a linguagem 

como processos inacabados, vivos, em constante mutação. É nesse sentido que, na perspectiva 

da LE, a língua não pode ser concebida como um “princípio de classificação”. 

Mikhail Bakhtin (2006, p. 40), que voltou seu olhar às teorias marxistas, considera que 

os problemas da filosofia da linguagem estejam intimamente ligados às questões entre 

infraestrutura e superestrutura e elabora suas proposições sobre linguagem no sentido de tentar 

compreender como a relação de reciprocidade entre elas determina nossas ideologias. Nas 

palavras do autor, 

 

[A] explicitação de uma relação entre a infraestrutura e um fenômeno isolado 

qualquer, destacado de seu contexto ideológico completo e único, não 

apresenta nenhum valor cognitivo. [...] Eis por que toda explicação deve ter 

em conta a diferença quantitativa entre as esferas de influência recíproca e 

seguir passo a passo de todas as etapas da transformação [...] num processo de 

evolução social realmente dialético, que procede da infraestrutura e vai tomar 

forma na superestrutura (BAKHTIN, 2006, p. 40-41).   

 

Nesse sentido, a infraestrutura constitui-se dos meios de produção de uma sociedade, 

um apanhado de forças e práticas estabelecidas nas relações sociais cotidianas e são a fonte da 

superestrutura, compreendida como conjunto de dados da cultura não material, fruto das 

relações de produção, dando forma às ideologias derivadas de um consenso, de certa forma 

inconsciente, da sociedade ou de determinada classe social. 

Para Bakhtin (2003; 2006), os sujeitos se colocam no mundo na e pelas linguagens, 

verbais e/ou não, e concebe a língua como fenômeno social que se manifesta na interação verbal. 

Justamente por esse motivo que considera necessário observarmos, também, os aspectos 

extralinguísticos que constituem um enunciado. Os referidos aspectos são indispensáveis para 

a produção de sentidos, a qual está sintonizada à realidade do evento interacional. Assim, a 

concretização da palavra como signo ideológico ocorre no fluxo da interação verbal, sendo 

(re)significada a partir do contexto no qual emerge, no momento de enunciação. 

O enunciado é definido pelo filósofo como sendo a menor unidade real da comunicação, 

apesar de não ter uma dimensão rígida e predeterminada. Na perspectiva enunciativa, a análise 

dos enunciados produzidos pelos sujeitos não deve ser desassociada dos fatores que permitem 

o seu acontecimento, como a situação histórica, a identificação dos atores sociais participantes 

do momento de interação, o compartilhamento de mesma cultura e o estabelecimento de diálogo 

entre sujeitos socialmente organizados. 
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Bakhtin (2003) procurou delimitar as fronteiras que distinguem o enunciado dos termos 

oração e palavra. A oração é considerada como uma unidade da língua, de construção e análise 

passivas, pois, enquanto unidade, não relativiza o outro e a especificidade do contexto como 

partes elementares e integrantes da teia discursiva. A palavra é assim definida como fenômeno 

ou signo ideológico por excelência, produto de trocas sociais, em um dado contexto, que 

determina as condições de vida de uma dada comunidade linguística (religião, político-

partidário, instituições de trabalho), 

 

penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas relações de 

colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da vida cotidiana, 

nas relações de caráter político, etc. As palavras são tecidas a partir de uma 

multidão de fios ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em 

todos os domínios. É, portanto, claro que a palavra será sempre o indicador 

mais sensível de todas as transformações sociais (BAKHTIN, 2003, p. 41). 
 

 

Essa cadeia de fios ideológicos é ininterrupta porque cada enunciado representa um elo 

na corrente de outros enunciados, a qual só pode ser vista na sua atuação e materialização 

linguística, e nunca a partir do isolamento de suas unidades, conforme preconizado pelo 

objetivismo abstrato. O filósofo considera que quando ignoramos a natureza social e dialógica 

de um enunciado, apagamos a ponte existente entre a linguagem e a vida. Por isso, propõe uma 

metodologia de análise voltada à compreensão da situação social que o engendra. 

Nessa perspectiva, os enunciados construídos a partir da interação verbal exprimem e 

realimentam as ideologias do cotidiano, as quais são expressas através de nossos atos, gestos 

ou palavras, refletindo e contribuindo para a cristalização dos sistemas ideológicos. É no 

enunciado que se encontram as mais variadas formas de expressividade linguística, estando 

essas formas de expressão em estado de incompletude ou inacabamento, prontas para responder 

aos enunciados já proferidos ou àqueles que ainda serão realizados, isto é, estão em função das 

formas das enunciações, realizadas nos momentos de interação. E, estando em estado de devir, 

só pode ser analisado em relação dialógica, isto é, como cada enunciado é um elo na corrente 

de outros enunciados, essa corrente só pode ser vista na sua atuação e materialização linguística, 

a exemplo dos textos verbais, orais ou escritos, ou em outra forma semiótica. É nesse sentido 

que a palavra, o texto, operam como indicadores das transformações sociais, já que são fonte e 

instrumento de registro do homem social e de sua história. 

O enunciado e o texto são compreendidos como sendo um só fenômeno concreto, como 

unidades de intercâmbio verbal, encontradas na relação interlocutiva, dialógica, e que age 

constituindo uma cadeia responsiva, imensa e complexa, a qual se estabiliza momentaneamente 

e, na sua relativa estabilidade, constitui os gêneros do discurso. 
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Manifestos nos textos, os gêneros organizam nosso discurso e sem a presença deles a 

comunicação verbal seria praticamente impossível. No momento da interação, oral ou escrita, 

os sujeitos recorrem a determinados gêneros discursivos e essas escolhas estão intrinsecamente 

associadas às suas necessidades, ou seja, o gênero é determinado pela esfera discursiva e está 

presente em toda atividade comunicativa humana, em cada situação específica. Isso significa 

que enunciado é o que dá forma a qualquer um dos gêneros discursivos de uma língua, pois “o 

gênero do discurso não é uma forma da língua, mas uma forma do enunciado que, como tal, 

recebe do gênero uma expressividade determinada, típica, própria do gênero dado” (BAKHTIN, 

2006, p. 312). 

Devido ao fato de não serem uma forma fixa de manifestação da língua, os gêneros 

discursivos são definidos como tipos relativamente estáveis de enunciados compostos por 

conteúdo temático, estilo e construção composicional e surgem através das condições 

específicas de cada instituição que, à medida que cresce em complexidade, amplia o seu 

repertório de gêneros discursivos. 

O conteúdo temático (tema ou sentido) e a significação são conceitos que só podem ser 

compreendidos no momento da interação, sendo o primeiro aquilo que estabelece ligação entre 

os interlocutores, determinada no momento da interação e entendida como um fenômeno 

histórico. A significação é mais ampla, é a parte geral e abstrata da palavra que contempla 

sentidos dicionarizados e pode ser a mesma em muitas situações. O sentido, entretanto, é 

sempre único, pois cada interação ocorre em um momento histórico e contexto específicos. 

A construção composicional refere-se à estrutura formal propriamente dita, que, em 

alguns gêneros, segundo Bakhtin (2003), pode ser menos ou mais padronizada. O estilo, por 

sua vez, contempla questões individuais de escolha como vocabulário, estruturas frasais, 

preferências gramaticais, embora o autor afirme que nem todos os gêneros sejam passíveis de 

manifestação de individualidades, como os documentos oficiais, por exemplo. Bakhtin (2003) 

reconhece que são esses os elementos que permitem os gêneros do discurso conferirem 

significado e sentido às expressões linguísticas, à enunciação e à interação verbal e “refletem 

de modo mais imediato, preciso e flexível todas as mudanças que transcorrem na vida social” 

(BAKHTIN, 2003, p. 268). 

Os gêneros discursivos textuais são classificados como primários e secundários. Os 

primários são os mais simples, relacionados, sobretudo, ao campo da oralidade, como o diálogo, 

que é considerado a forma mais clássica de comunicação discursiva, conferindo uma 

importância singular às ideologias cotidianas; já os secundários seriam os mais complexos, 

como o romance, os textos científicos, oficiais, publicitários, a redação escolar, já que, durante 

seu processo de formação, “incorporam e reelaboram diversos gêneros primários, que se 
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formaram nas condições da comunicação discursiva imediata” (BAKHTIN, 2003, p. 263). 

A partir da leitura que Orlandi (2003) faz dos trabalhos de Bakhtin, a autora ressalva que 

o texto é um exemplar do discurso, um objeto simbólico e passível de interpretação. Nesse 

sentido, o analista deve observar como ele produz sentidos, como pode ser lido e como os 

sentidos se manifestam nele. Deve também tomá-lo como uma peça de linguagem de um 

processo discursivo bem mais abrangente do que simplesmente observar como se organizam as 

estruturas linguísticas. Para Bakhtin (2003, p. 329), o texto – verbal, oral ou escrito, ou em outra 

forma semiótica – representa uma realidade imediata do pensamento e da emoção humana, e 

por isso o eleva como sendo o dado primário, o ponto de partida para todas as disciplinas do 

campo das CH para que possamos estudar o homem social e a sua linguagem, já que é através 

do texto que os homens exprimem suas ideias e sentimentos. 

Essa visão da LE delineou um método de estudos sobre a linguagem que vai além da 

situação material de produção dos enunciados concretos, buscando na história, na cultura, no 

conhecimento compartilhado e no enunciado as condições necessárias para a compreensão das 

marcas identitárias dos sujeitos a partir da materialidade discursiva, e não a partir das 

subjetividades individuais do analista. Essa condição e esse olhar para o texto são aspectos de 

extrema relevância para este trabalho de pesquisa que tem como objeto a avaliação de Redação 

com fins de seleção/contratação. 

Nessa perspectiva, podemos compreender os motivos pelos quais a redação escolar, 

gênero do discurso secundário, considerado como uma forma mais elaborada de comunicação, 

é adotado como eixo principal de avaliação dos sujeitos nos maiores processos de avaliação e 

de seleção em larga escala do mundo, o Gaokao e o ENEM. Ao compreendermos o olhar da LE 

para o texto, podemos dizer que relevância atribuída à Redação, na esfera escolar e também em 

outras esferas, significa que ainda não foi desenvolvida uma ferramenta mais eficiente capaz de 

conhecer e avaliar o sujeito, sua linguagem e sua história através da materialidade discursiva. 

Conforme pudemos analisar, enquanto práticas social e cultural, a avaliação da escrita 

alcança esferas múltiplas da atividade humana, assume significados, formas, legitimidade e 

poderes distintos daqueles almejados pelas instituições de ensino despertando reflexões que 

ultrapassam os domínios do espaço pedagógico. Na esfera escolar, a Redação encerra o ciclo 

da EB, mas também inicia outros, como o de ingresso na esfera do trabalho. Além dos muros 

da escola, essa ferramenta ocupa outros relevantes espaços na sociedade e surge como etapa 

dos PSA de muitas empresas privadas. Nesse sentido, é possível afirmarmos que a Redação é 

uma ferramenta capaz de gerar um produto que materializa a mediação de três processos 

humanizadores dos sujeitos: a articulação da língua(gem), a Educação e o Trabalho 

institucionalizados. 
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A partir desse breve quadro a respeito das concepções teórico-metodológicas que 

permeiam as práticas de avaliação escrita e de seleção de sujeitos por meio de sua relação com 

a língua(gem) na esfera escolar, nosso foco de investigações seguinte será o contexto e os 

espaços circulação da Redação no ambiente organizacional e muito do que decorre da escolha 

de se ter a PT como um momento significativo do processo global de seleção de novos 

colaboradores para ingresso no mercado de trabalho.  

Apresentamos, a seguir, os diálogos que encontramos entre os estudos da Linguagem e 

os estudos da TGA, os quais pudemos observar a partir de nossas investigações bibliográficas 

sobre esses dos campos das CH. 

 

3.1 Diálogos entre ciências da Linguagem, Administração de Empresas e Recursos 

Humanos 

 

Conforme ressaltamos no primeiro capítulo, durante a experiência profissional enquanto 

ARH, realizamos uma investigação bibliográfica a respeito das práticas e ferramentas de 

avaliação da escrita que são utilizadas pelos profissionais de RS das empresas durante as etapas 

dos PSA, mas não encontramos aporte teórico de estudos específico além daqueles direcionados 

à área da Educação. Entretanto, essas investigações nos levaram à obra de mAXIMIANO 

(2000), intitulada “Introdução à Administração”12, na qual se discute o percurso histórico das 

principais abordagens e perspectivas teóricas que surgiram nas últimas décadas e subsidiaram 

as técnicas, estratégias, modelos e perfis de Administração/administradores de Empresas e de 

GRH no mercado de trabalho. Assim, elegemos essa obra desse autor como referencial teórico 

para refletirmos sobre as abordagens da TGA e as relações entre os sujeitos, a linguagem e o 

trabalho. 

Os estudos sobre Administração de Empresas passaram por uma inversão basilar após o 

surgimento da abordagem humanística, a qual se preocupou menos com os aspectos estruturais 

das empresas e com a capacidade física dos trabalhadores e voltou seu olhar à capacidade 

intelectual dos sujeitos, aos grupos que se formam no ambiente de trabalho, à comunicação 

eficiente e ao manejo da linguagem para que os sujeitos e seus grupos possam realizar suas 

atividades profissionais. 

Assim, o contato com a obra desse autor permitiu que encontrássemos diálogos entre as 

ciências da Linguagem e da Administração de Empresas e de RH, as quais surgiram e foram 

                                                 
12  A quinta edição da obra, publicada em 2000, pode ser consultada gratuitamente na página: < 

http://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/EngMec_NOTURNO/TM036/2013-

1%20ADM%20para%20Engenharia/Livro_-_Introdu%E7%E3o_%E0%A0_Administra%E7%E3o_-

_Antonio_Cesar_Amaru_Maximiano_-_5%B0Ed.pdf>. Acesso em 10 nov. 2015. 
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elevadas como objeto científico no início do século XX, apresentam convergências de bases 

epistemológicas igualmente influenciadas pelas teorias marxistas e que se constituem pelo 

atravessamento multidisciplinar de diversas áreas do saber como a Sociologia, Psicologia, a 

Antropologia, a Filosofia, a Política, a História. 

Tanto a interação dialógica da LE, sobre a qual discute Bakhtin (2003; 2006), quanto a 

comunicação democratizada e eficiente nas organizações, da ARH, sobre a qual discute 

Maximiano (2000), são possíveis por meio da troca de signos, de textos inscritos nos diversos 

gêneros discursivos que são (re)criados a partir das demandas sociais, das situações reais de uso 

da língua(gem), nas mais variadas esferas da atividade humana. Ambas as áreas visam 

compreender os processos e produções das práticas sociais, das instituições, associando-as aos 

diferentes grupos e conflitos a partir de elementos históricos e culturais. Tanto os estudos da 

Linguagem, correlatos ao campo da LE, quanto os estudos da TGA, correlatos ao campo da 

TRH, conferem ao sujeito e às relações de alteridade lugar de destaque em suas discussões, 

sendo a primeira voltada àquelas que envolvem o sujeito e a língua(gem), e a segunda voltada 

às relações que envolvem o sujeito e o trabalho – o qual só é possível ser estabelecida a partir 

da interação verbal, por meio da troca de signos linguísticos. 

No capítulo seguinte, apresentamos os resultados da investigação bibliográfica que 

empreendemos sobre os estudos da TGA e sobre as relações que se estabelecem entre o sujeito, 

a língua(gem) e o trabalho para a TRH. Consideramos relevante compreendermos, inicialmente, 

as concepções que fundamentam esse campo das CH, como elas dialogam com os estudos da 

LE, para que, posteriormente, possamos observar de que maneira elas são compartilhadas nas 

práticas de avaliação e de seleção de sujeitos, as quais são realizadas pelos profissionais de RH 

durante os PSA. 
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4 AS RELAÇÕES ENTRE OS SUJEITOS, A LINGUAGEM E O TRABALHO NA 

TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO 

 

“O trabalho dignifica o homem”. Desde o início do século XX, a célebre frase do 

filósofo Max Weber (1864-1920) retirada do livro “A Ética Protestante e o Espírito do 

Capitalismo” nos convoca a refletir sobre essa atividade preponderante para a existência 

humana. Para além da manutenção financeira, da satisfação de nossas necessidades básicas, o 

“lavoro”, por si só, é revelador da nossa humanidade, está intrinsecamente associado à 

dignificação da vida e à busca pela felicidade. Nessa obra, Weber (1905) reconhece que, após 

os anos 1870, a tecnologia e a economia ganharam forças com o desenvolvimento de navios a 

vapor, ferrovias, máquinas e diversas formas de produção de energia, o que resultou 

significativas mudanças nos modos de produção das sociedades e, consequentemente, nas 

relações entre os sujeitos, a língua(gem) e o trabalho. 

A organização eficiente do trabalho se tornou a base do desenvolvimento de práticas 

administrativas mais inovadoras que surgiram como resposta aos novos desafios advindos do 

aumento do número de fábricas e de postos de trabalho especializado. Com a emancipação do 

proletariado, a classe operária rompeu suas raízes com a propriedade privada ao mesmo tempo 

em que as fábricas sentiram necessidade de aumentar a eficiência e a competência das 

organizações com o objetivo de obterem o maior rendimento possível dos recursos e torná-las 

mais competitivas frente à concorrência, conforme relata Giddens (1994). 

No decorrer da história da humanidade, sempre houve formas simples ou complexas 

para administrar empresas e pessoas, mas o desenvolvimento das ideias e teorias a respeito da 

Administração foi intensificado a partir do século XX. O panorama industrial no início do 

referido século teve todos os elementos para inspirar o desenvolvimento de uma Ciência da 

Administração, pois, junto ao cenário de transformações das bases produtivas através da 

socialização dos meios de produção, vieram uma imensa variedade de empresas com problemas 

de desperdício de recursos, insatisfação entre os operários, intensa concorrência e baixo 

rendimento, frutos de decisões estratégicas arbitrárias. Foi esse cenário o ponto de partida para 

o desenvolvimento de uma ciência da Administração. O objetivo inicial dessa ciência era de 

que fossem criados princípios que pudessem ser aplicados e resolver os problemas das 

organizações. 

Logo no início do século XX, dois engenheiros desenvolveram os primeiros estudos a 

respeito da Administração, o norte-americano Frederick Winslow Taylor, autor da obra Os 

Princípios da Administração Científica (1911), e o francês Henri Fayol, autor da obra 

Administração Industrial e Geral (1916). Em 1905, Taylor, juntamente a outros engenheiros, 
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deram início à Teoria da Administração Científica (TAC), a qual pretendia, entre outros 

objetivos, elevar o estudo científico da Administração substituindo o empirismo e a 

improvisação por técnicas científicas (MAXIMIANO, 2000, p. 56) para que estas pudessem 

promover o aumento da eficiência da indústria por meio da racionalização do trabalho. 

Os alicerces da Teoria Científica (TC) têm suas bases no comando e no controle dos 

operários, os quais deveriam executar o planejamento de tarefas que eram impostas pelos 

gerentes. O método de execução, conhecido como the one best way (o melhor jeito de fazer), 

era estabelecido pelo gerente, o qual tinha o papel de planejar a melhor maneira de maximizar 

a produtividade, enquanto os trabalhadores, a força de trabalho, tinham o papel de apenas 

obedecer e executar. Como a oferta de trabalhadores era abundante, as organizações não 

mantinham vínculos trabalhistas com os trabalhadores, embora esperassem lealdade de sua 

parte. 

Na visão de Taylor (1970), o operário, "tão forte e tão imbecil como um homem-boi", 

deveria exercer sua tarefa em menor tempo possível, aperfeiçoando o processo de divisão 

técnica do trabalho através da padronização e da realização de atividades simples e repetitivas; 

o conhecimento do processo produtivo era de responsabilidade única do gerente não havendo 

necessidade, por parte dos operários, de saber ler, escrever, de pensar, de se expressar 

verbalmente e intervir sobre a forma como se chegava ao resultado final. Taylor (1970) 

acreditava na ideia de que a aceleração do trabalho só pode ser obtida por meio da padronização 

obrigatória dos métodos, da adoção obrigatória de instrumentos e das condições de trabalho e 

cooperação obrigatórias. E essa atribuição de impor padrões e forçar a cooperação compete 

exclusivamente à gerência. 

O conceito de liderança verticalizada influenciou a muitos grandes executivos como o 

norte-americano Henry Ford (1863-1947), um dos grandes empresários que ficaram conhecidos 

pela aplicação e pela ampliação desses princípios em seus negócios. Em 1916, ele desenvolveu 

um sistema de organização do trabalho através da introdução das linhas de montagem, nas quais 

cada operário ficava em um determinado local realizando uma tarefa específica enquanto o 

produto se deslocava pelo interior da fábrica em uma espécie de esteira. Com isso, as máquinas 

ditavam o ritmo do trabalho, o operário se especializava em apenas uma etapa do processo 

produtivo repetindo diariamente a mesma atividade. 

Poucos meses depois, na França, Henri Fayol (1916) desenvolveu a chamada Teoria 

Clássica da Administração (TCA) e defendeu a necessidade de um ensino organizado e 

especializado da Administração para formar administradores. O engenheiro partiu de uma visão 

sintética, global e universal sobre as organizações e definiu a administração em cinco atos, 
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como: prever 13 , organizar 14 , comandar 15 , coordenar 16  e controlar 17  (FAYOL apud 

MAXIMIANO, 2000, p. 60). A ênfase à estrutura da empresa é a principal característica dessa 

abordagem e permitia a subdivisão das áreas das empresas e a centralização do comando 

gerencial. 

Conforme observamos nos capítulo anterior, a ideologia positivista que pairava no início 

do século XX influenciou o surgimento de diversos campos das ciências, como a Linguística e 

a Administração de Empresas. A ênfase à estrutura e a visão do objeto científico como princípio 

de classificação, podem ser observados na obras de Saussure (1916) e Fayol (1916). 

As teorias Científica e Clássica buscavam nas divisões de tarefas e de níveis hierárquicos, 

e na estrutura organizacional, o aumento da produtividade e a eficiência. A primeira apostava 

na racionalização do trabalho do operário e do somatório da eficiência individual; a segunda 

apostava na estrutura organizacional e de todas as partes envolvidas: departamentos ou pessoas 

ocupantes de cargos e executores de tarefas. Na abordagem Clássica, a especialização do 

operário para a realização da tarefa é enormemente ampliada em relação à estrutura global da 

organização. Essa preocupação com a estrutura constitui, sem dúvida, uma substancial 

ampliação do objeto de estudo da TGA. As primeiras abordagens da TGA afirmam que o 

aumento da eficiência organizacional seria possível através da ênfase à forma e à disposição 

dos componentes e da estrutura da organização, apesar de não apresentar dados científicos que 

comprovem essa teoria. 

Na TCA, as organizações são concebidas sob o prisma da sua estrutura e do 

comportamento mecânico de homens e máquinas; por essa razão, também foi denominada 

“teoria da máquina”, baseada no conceito de homo economicus, o qual concebe o homem como 

sendo preguiçoso por natureza e encontra no estímulo salarial o incentivo e a motivação para 

trabalhar. Maximiano (2000, p. 65) ressalva que a TCA, como ficaram conhecidos os estudos 

de Taylor e Fayol, receberam duras críticas devido ao fato de terem se limitado aos aspectos 

formais das organizações, ignorando a vida social interna dos sujeitos e omitindo a existência 

de uma organização informal formada pelas relações de alteridade no ambiente de trabalho. 

Apesar das preocupações de Taylor e seguidores com relação à adequação dos dois elementos 

essenciais ao trabalho, o homem e a máquina, os engenheiros se restringiram a considerar 

apenas os aspectos físicos do corpo humano em trabalhos rotineiros e seu desempenho como 

um apêndice da maquinaria industrial foi estudado dentro de seus aspectos físicos, em termos 

                                                 
13 Prever: Visualizar o futuro e traçar o programa de ação. 
14 Organizar: Constituir o duplo organismo material e social da empresa. 
15 Comandar: Dirigir e orientar o pessoal. 
16 Coordenar: Ligar, unir, harmonizar todos os atos e esforços coletivos. 
17 Controlar: Manter os atos e esforços coletivos e os resultados positivos. 
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de cargas, velocidade e fadiga. A mão-de-obra humana nas organizações limitou-se às tarefas que se 

executam na linha de produção e, por esse motivo, é chamada de teoria fisiológica da organização. 

Nesse sentido, é possível observarmos que a Administração Clássica considera o sujeito 

individualmente a partir de suas habilidades e resistência físicas e o ignora enquanto ser humano 

e social, o qual pensa, tem necessidade de se expressar e de se relacionar com os outros. Para a 

abordagem clássica, entretanto, seu comportamento é previsível e está intimamente relacionado 

ao funcionamento das máquinas. 

Em suma, a “Teoria da Máquina" foi uma abordagem mecânica, lógica e determinística 

da organização e esses fatores foram os maiores equívocos cometidos pelos clássicos na busca 

de uma ciência da Administração de Empresas. Esse modelo ocasionou uma crescente 

insatisfação por parte dos operários com relação às condições desumanas de trabalho, 

principalmente com relação aos métodos rigorosos de controle, vigilância e exercício de poder 

gerencial rígidos que não condiziam com o perfil de sociedade democrática norte-americana. 

Não demorou muito para que viessem à tona novos estudos voltados à observação dos 

fatores externos e internos que interferiam na motivação e na produtividade dos trabalhadores. 

E desse intenso envolvimento entre a pesquisa e os sujeitos, seus grupos informais e seus 

ambientes de trabalho, surgiu, na ciência da Administração, a teoria pioneira a inserir e elevar 

o sujeito como objeto em suas pesquisas, a Teoria das Relações Humanas (TRH) (1930). No 

tópico seguinte, discutimos sobre abordagem humanística da Administração e seu legado à 

TGA. 

 

4.1 A Teoria das Relações Humanas e o capital humano nas organizações 

 

Os avanços da pesquisa a respeito da relação entre a organização informal dos operários 

e a organização formal das fábricas foi, por assim dizer, inevitável, e proporcionou o 

delineamento dos princípios básicos da TRH (1930). Na realidade, essa abordagem surgiu pela 

luta de classes, da necessidade de corrigir a desumanização do trabalho e democratização da 

gestão. Para Maximiano, o momento exigiu que as organizações se libertassem dos conceitos 

rígidos e mecanicistas da teoria Clássica e adequando-a aos novos padrões de vida do povo 

Americano, juntamente com o desenvolvimento das chamadas ciências humanas, 

principalmente no que tange à psicologia e sociologia, as quais vieram demonstrar a 

inadequação dos princípios da Teoria Clássica. 

Esse conceito de administração surgiu nos prenúncios da Segunda Guerra Mundial e, 

nessas condições, a felicidade humana passa a ser vista sob um ângulo diferente, o que 

possibilitou outra forma de olhar para o sujeito em situação de trabalho. Com o surgimento da 
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abordagem humanística, a organização passou a ser concebida como um sistema social, não 

apenas econômico, e sua ênfase é centrada nas pessoas e em seus grupos informais que são 

formados nas relações de trabalho. 

Ao contrário do conceito de homo economicus, sustentado pelos estudiosos da TCA, o 

comportamento e a produtividade no trabalho são consequência de fatores motivacionais que 

vão além do incentivo monetário. Na realidade, na perspectiva humanística, os sujeitos são 

motivadas por diversas necessidades e se satisfazem por meio dos grupos sociais com os quais 

interagem. Isso significa que não é a motivação salarial, conforme preconizava Taylor (1970), 

que determina a produtividade do trabalhador, mas sim, a necessidade de reconhecimento, de 

participação e de aprovação sociais nas atividades dos grupos sociais dos quais são partípices. 

Dessa forma, a compreensão das relações humanas mostrou-se uma estratégia eficiente 

porque permitiu ao administrador lidar mais facilmente com seus funcionários e adquirir 

experiências sobre liderança, a concentrar sua atenção nas oportunidades de ouvir, de se reunir 

com os grupos e identificar problemas de comunicação nas empresas, criando uma atmosfera 

na qual o sujeito é encorajado a exprimir-se de livremente. Esses dados foram obtidos através 

dos resultados da experiência de Hawthorne, a primeira pesquisa etnográfica e a primeira 

pesquisa-ação da TGA a incluir em seus estudos o componente humano nas organizações, a 

respeito da qual discutimos com mais detalhes em seguida. 

 

4.1.1 A Experiência de Hawthorne 

 

De acordo com Chiavenato (2004, p. 98), nos EUA, o descontentamento da classe 

operária com as condições de trabalho nas fábricas foi agravado pelo enfraquecimento do 

sindicalismo motivado ainda nos anos que antecederam à chamada Grande Depressão18. Nesse 

contexto, um grupo de pesquisadores passou a avaliar as condições ambientais que intervinham 

na produtividade das empresas, conhecida como Experiência de Hawthorne. 

As investigações foram iniciadas em 1927, pelo Conselho Nacional de Pesquisas dos 

Estados Unidos (National Research Council), em uma fábrica da Western Electric Company, 

situada no bairro de Hawthorne, em Chicago. O experimento prolongou-se até 1932 e foi 

dividido em três fases, utilizando inicialmente uma metodologia comparativa a partir da relação 

entre a intensidade de iluminação dos ambientes fabris e a produtividade. De um modo geral, 

essa investigação tinha como objetivo analisar os possíveis fatores externos que contribuíam 

para o aumento da eficiência e da produtividade dos operários. A pesquisa foi coordenada por 

                                                 
18 Crise de 1929, nos Estados Unidos da América. 
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Elton Mayo19 e colaboradores, os quais se propuseram a investigar também a respeito das 

causas da fadiga, dos acidentes de trabalho, da rotatividade (turnover) e dos efeitos das 

condições de trabalho sobre a produtividade dos operários. 

Na primeira fase de estudos, para analisar a produtividade dos operários sob efeito da 

luminosidade, foram escolhidos dois grupos que realizavam as mesmas tarefas e em condições 

idênticas: um trabalhava sobre intensidade de luz variável, enquanto o outro era mantida 

intensidade de luz constante. Curiosamente, os pesquisadores não conseguiram comprovar 

qualquer relação existente entre a intensidade de iluminação, pois, em alguns casos, a 

produtividade nos ambientes com menor incidência de luz, na verdade, havia aumentado, 

comprovando que a eficiência dos trabalhadores está mais relacionada às condições 

psicológicas, à atenção que se atribuía a eles, do que às condições fisiológicas e/ou aos 

estímulos externos. 

Como consequência dos resultados obtidos na fase anterior, na segunda fase de 

investigações, os pesquisadores decidiram separar e comparar outros dois grupos de operárias 

montadoras de relés (fios) de telefone. O primeiro grupo estava sempre sujeito a mudanças nas 

condições de trabalho, enquanto o segundo grupo trabalhava em ritmo constante, ambos sob a 

vigilância de um supervisor e de um observador com perfis de rigidez diferenciados. As 

operárias participantes do estudo foram convidadas também a comentar com relação aos efeitos 

de certas mudanças nas condições de trabalho (período de descanso, lanches, redução da 

jornada de trabalho etc). As conclusões dessa fase mostraram que as moças gostavam de 

trabalhar mais em uma sala do que em outra porque se sentiam mais confortáveis com a 

supervisão branda, o que lhes permitiam trabalhar com liberdade, menor ansiedade e fazer 

amizades. Essa proximidade interpessoal fez com que esse grupo se tornasse uma equipe, 

desenvolvendo objetivos em comum (coletivos) como o de aumentar o ritmo de produção, 

embora fosse solicitado trabalhar normalmente. 

Na terceira fase de investigações, os pesquisadores intensificaram o estudo das relações 

humanas no trabalho e inauguraram um programa de entrevistas (Interviewing Program) com 

o grupo que havia sido submetido ao perfil de vigilância e supervisão mais rígidas, considerado 

pelas operárias como humilhantes e constrangedores. Com isso, os pesquisadores investiram 

no Programa para conhecerem as atitudes e sentimentos dos trabalhadores, ouvir suas sugestões, 

opiniões quanto ao trabalho e ao tratamento que recebiam dos supervisores. O Programa obteve 

sucesso principalmente porque adotou a técnica da entrevista não diretiva durante a qual o 

operário poderia falar livremente sem que houvesse censura e a mediação do entrevistador ou 

                                                 
19 George Elton Mayo (1880-1949) cientista social australiano, professor e diretor do Centro de Pesquisas Sociais 

da Harvard School of Business Administration. (MAXIMIANO, 2000, p. 66). 
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roteiro prévio. Através da técnica da entrevista foi possível a descoberta de uma organização 

informal dos operários que tinha como objetivo se protegerem das ameaças da gerência 

mantendo os operários unidos através de laços de cumplicidade. 

A partir dos resultados divulgados após a finalização das três fases do estudo foi possível 

constatar que a produtividade não é determinada pela capacidade física do indivíduo, como 

afirmava a Teoria Clássica, mas sim, resultante da interação social e das expectativas dos grupos 

informais. As conclusões da Experiência de Hawthorne foram extremamente relevantes à 

mudança de posturas quanto aos modos de gerenciamento organizacionais, pois afetaram as 

práticas e as teorias administrativas, as quais passaram a se interessarem pelas condições de 

vida no trabalho, atribuindo considerável importância à comunicação entre líderes e 

subordinados, trabalhadores e seus pares, à prática de ouvir sobre as necessidades, às crenças, 

os hábitos e as motivações dos sujeitos. 

No Quadro 1, traçamos um breve comparativo entre as abordagens Clássica e 

Humanística da Administração para que possamos observar de que maneira os resultados dessa 

experiência interviram nas práticas de administração das empresas e de gestão do trabalho 

humano: 

 

Abordagens 

 

Teoria Clássica 

 

Teoria Humanística 

 

 

 

Produtividade 

 

A produtividade dos trabalhadores é 

determinada pelas capacidades física 

ou fisiológica de executarem 

movimentos eficientes dentro do 

tempo estabelecido. 

 

 

A produtividade dos trabalhadores está 

relacionada à capacidade de 

socialização dos trabalhadores através 

de normas e expectativas grupais. 

 

 

 

Motivação 

 

 

As pessoas são motivadas por 

estímulos salariais. 

 

As pessoas são motivadas pela 

necessidade de reconhecimento, de 

aprovação social e participação nas 

atividades dos grupos sociais nos quais 

convivem. 

 

 

 

 
Foco 

 

Aos aspectos formais da organização 

como autoridade, responsabilidade, 

especialização, estudos de tempos e 

movimentos, departamentalização. 

 

Aos aspectos informais da organização 

como grupos informais, 

comportamento dos trabalhadores, 

suas crenças, atitudes, expectativa, 

motivação. 
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Trabalho 

 

 

Especialização eficiente e divisão do 

trabalho. 

 

Trabalhos simples e repetitivos afetam 

negativamente as atitudes do 

trabalhador, reduzindo a sua satisfação 

e eficiência. 

 

 

Ênfase 

 

Ao aumento da produtividade. 

 

 

Aos aspectos emocionais dos 

trabalhadores. 

 

Quadro 1: Comparativo entre entre as abordagens Clássica e Humanística da Administração. 

Podemos observar, através da análise comparativa entre as Teorias Clássica e das 

Relações Humanas, que as estratégias de Administração de Empresas e de Gestão de Pessoas 

voltaram-se à valorização de técnicas baseadas na observação da vida humana, na atenção ao 

que os sujeitos dizem, ao que pensam e sentem os sujeitos que não apenas produzem e geram 

riquezas, mas que têm necessidades, desejos, estabelecem vínculos afetivos e se 

(des)identificam com certos grupos. 

Com a Experiência de Hawthorne e o surgimento da TRH, a interação no trabalho 

transformou o olhar para os sujeitos, os quais passaram a ser compreendidos como seres sociais 

por natureza, criaturas complexas dotadas de sentimentos, desejos e temores e que têm 

necessidade constante de interagir e de pertencer a grupos. Nas palavras de Cordeiro (1971), as 

relações humanas representam 

 

uma atitude, um estado de espírito que deve prevalecer no estabelecimento 

e/ou na manutenção dos contatos entre pessoas. Deve-se reconhecer que as 

pessoas são possuidoras de personalidade própria que merece ser respeitada. 

Isso implica uma compreensão sadia de que toda pessoa traz consigo, em todas 

as situações, necessidades materiais, sociais ou psicológicas, que procura 

satisfazer e que motivam e dirigem seu comportamento neste ou naquele 

sentido. Assim como as pessoas são diferentes entre si, também a composição 

e a estrutura das necessidades variam de indivíduo para indivíduo 

(CORDEIRO, 1971, p. 133). 

 

Nessa perspectiva, para os estudiosos humanistas, os grupos podem ser fortemente 

influenciados pelos estilos de liderança mais democráticos e serem manipulados mais 

facilmente por meio da interação e da comunicação eficiente. As experiências sobre liderança 

permitiram a oportunidade de ouvir os trabalhadores e avaliar os problemas da comunicação 

entre grupos nas organizações. A necessidade de elevar a competência dos administradores por 

meio do relacionamento interpessoal criou condições para que os problemas de comunicação 

humana fossem intensamente investigados para que os líderes pudessem adquirir confiança e 

franqueza no seu relacionamento com os subordinados. 
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A ênfase ao comportamento individual deu lugar à ênfase aos grupos e à concepção de 

sujeito como ser social constituído pela necessidade de se comunicar com os outros e 

compartilhar experiências, sentimentos, saberes, enfim, sua cultura. Na mesma medida, a TRH 

transformou o olhar para as organizações, as quais não devem ser concebidas como unidades 

prontas e acabadas, mas como organismo social vivo, aberto a constantes mudanças. Nesse 

sentido, trata-se de instituições empresariais que permitem satisfazer diferentes tipos de 

necessidades e objetivos humanos. E, para que tais objetivos sejam alcançados, ao sujeito é 

necessário mais do que sua capacidade física, são necessárias também suas capacidades 

intelectual, de trabalhar e de se comunicar com os outros, enfim, de operar com a linguagem. 

A partir dessa concepção de homem complexo, surgem diversos estudos que visam 

auxiliar as organizações a administrarem não somente os recursos materiais, mas sobretudo 

seus recursos humanos, como os estudos da área de ARH, a qual visa desenvolver estratégias, 

projetos e ações que contribuam para a qualidade de vida dos colaboradores ao compreenderem 

melhor suas necessidades para que possam se sentir motivados a trabalhar, aumentar a 

eficiência da comunicação entre as pessoas no ambiente de trabalho e contribuir para  que as 

empresas alcancem melhores resultados.  Além das estratégias de gestão voltadas aos processos 

que envolvem os colaboradores já contratados, a  ARH envolve estratégias de gestão voltadas 

para o recrutamento, avaliação e seleção de novos colaboradores com o objetivo de identificar 

o candidato à vaga de emprego mais adequado ao perfil do cargo vacante e evitarem equívocos 

de contratação. 

A seguir, apresentamos algumas das contribuições da área de ARH para as organizações 

e o seu contexto de atuação para que, finalmente, possamos investigar como elas se 

materializam nas práticas dos profissionais de RH. 

 

4.2 A Administração de Recursos Humanos e seu olhar à comunicação organiazacional 

 

A Era da Informação mudou radicalmente os modos de produção das sociedades e os 

vieses de estudos que tratam das relações entre os sujeitos e o trabalho, cada vez menos físico 

e muscular e cada vez mais cerebral e mental. A atividade humana nas organizações deixou de 

ser repetitiva e imitativa para ser cada vez mais criativa e inovadora. De acordo com Maximilian 

(2000), uma nova concepção de ser humano passa a fundamentar as políticas e práticas de 

gestão pessoas, as quais deixaram de ser fornecedoras de mão-de-obra para serem fornecedoras 

de conhecimento e de competências. Nesse sentido, cada pessoa é uma cabeça, uma inteligência 

a serviço da organização, e não um simples conjunto de músculos e habilidades 

No atual cenário das organizações, o conhecimento, por assim dizer, se configura como 
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tripé constituinte do capital intelectual, pois, enquanto o capital físico se deprecia com o uso, o 

conhecimento se valoriza cada vez mais, já que o cabedal de conhecimentos de uma pessoa não 

diminui se ela o compartilha com os outros. 

Como toda ciência que caminha junto à dinâmica social, a TGA superou os conceitos 

da Era Industrial e foi se desenvolvendo, se readaptando aos novos desafios da dinâmica 

organizacional moderna, e inserindo outras abordagens 20  que também compartilham dos 

objetivos de aumentar a eficiência das organizações, obter maior rendimento dos recursos e 

para torná-las competitivas frente à concorrência. 

A Era da Informação também é marcada pela adequação aos novos tempos e ao 

progresso científico, o qual aponta para o fato de que o capital financeiro, para muitas 

organizações, deixou de ser o recurso mais importante porque outros ativos intangíveis e 

invisíveis estão assumindo rapidamente o seu lugar – o capital intelectual, formado pela 

organização, os clientes e os sujeitos que nela atuam profissionalmente. 

Muito mais do que o aumento da produtividade dos trabalhadores, a comunicação 

eficiente no trabalho, sobretudo entre chefes e subordinados e os grupos de trabalhadores, fez 

com que o conceito de homem máquina não resistisse muito tempo aos efeitos causados por 

tudo aquilo que os sujeitos são capazes de criar e transformar enquanto trocam experiências uns 

com os outros, quando se expressam e interagem livremente, quando encontram na linguagem 

e suas várias formas de manifestação um instrumento de poder. 

Chiavenato (2009, p. 47) discute sobre os estudos relativos à área de ARH, os quais tem, 

entre outros objetivos, planejar, organizar, desenvolver, coordenar e controlar as técnicas 

capazes de promover o desempenho eficiente dos sujeitos no ambiente de trabalho visando 

conquistá-los e mantê-los as empresas, trabalhando, “dando o máximo de si, com uma atitude 

positiva e favorável” (CHIAVENATO, 2009, p. 47). Nesse sentido, o que está em jogo para a 

ARH é qualidade de vida que a organização e seus participantes disporão, sobretudo no sentido 

de desenvolver o perfil de trabalhador que a organização pretende cultivar,  dispostos a 

contribuírem conjuntamente a fim de alcançarem objetivos  em comum. 

Como sabemos, as organizações são compostas de pessoas e por isso essa relação 

constitui a unidade básica para o estudo das organizações e principalmente da área de ARH. O 

conceito de ARH surgiu em meados do século XX, contexto da Administração Moderna, para 

intermediar as relações entre os sujeitos e as organizações com o objetivo de alcançar a eficácia 

e a eficiência das organizações através das pessoas, permitindo condições favoráveis para que 

estas alcancem seus objetivos. Trata-se, sobretudo, de uma atividade mediadora entre as 

                                                 
20 Teorias Neoclássica, Estruturalista, Comportamental, de Sistêmica, Contingencial. (Ver CHIAVENATO, 

2004, p. 624-625). 
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organizações e as pessoas para reduzir o conflito entre os objetivos organizacionais e os 

individuais. 

Nesse sentido, se todas as pessoas fossem iguais e reunissem as mesmas condições 

individuais para aprender e trabalhar, certamente a seleção de pessoal poderia ser dispensada. 

Contudo, as variabilidades físicas e cognitivas humanas são enormes: as diferenças individuais 

tanto no plano físico (estatura, peso, força física, acuidades visual e auditiva, resistência à fadiga 

etc) como no plano psicológico (personalidade, caráter, valores, inteligência, aptidões, 

habilidades etc.). Essa heterogeneidade constitutiva “leva as pessoas a se comportarem 

diferentemente, a perceberem situações de maneira diversa e a se desempenharem 

diferentemente com maior ou menor sucesso nas organizações” (CHIAVENATO, 2009, p. 172-

193). 

Nesse sentido, a comunicação é fenômeno de mediação que irá garantir a troca de 

informação, o compartilhamento de saberes e a interação entre os sujeitos no ambiente de 

trabalho e, por esse motivo, ela é estudada na Administração Moderna numa perspectiva que 

vai além da melhoria nas relações entre os grupos informais ou entre gerência e subordinados. 

Chiavenato (2009) considera o fato de que somente através da Comunicação organizacional 

eficiente é possível compartilhar os conhecimentos e, por isso, deve ser considerada 

 

a primeira área a ser focalizada no estudo das interações humanas e dos 

métodos de mudança do comportamento humano. Trata-se de uma área em 

que cada pessoa pode fazer grandes progressos na melhoria de sua própria 

eficácia e em seu relacionamento interpessoal ou com o mundo externo. É 

também o ponto de maiores desentendimentos e conflitos entre duas ou mais 

pessoas, entre membros de um grupo, entre grupos e dentro da organização 

como um sistema (CHIAVENATO, 2009, p. 66). 

 

 

Para o estudioso, a Comunicação organizacional é concebida como atividade 

administrativa que se constitui em dois propósitos, sendo o primeiro o de repassar as 

informações com clareza para que as pessoas possam realizar bem suas tarefas e o segundo o 

de promover a motivação, cooperação e satisfação das pessoas nos seus respectivos cargos. 

Esses propósitos conduzem a um espírito de equipe e melhor desempenho das tarefas, pois, 

dessa forma, os subordinados recebem melhores esclarecimentos dos superiores sobre as 

decisões tomadas e, por outro lado, os superiores são informados a respeito do que está 

acontecendo no ambiente organizacional.  
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Em suma, os estudos das relações que se estabelecem entre a Comunicação21  e as 

pessoas no ambiente de trabalho na área de ARH visam garantir a competitividade 

organizacional já que a ela permite 

 

a troca de informações entre pessoas. Significa tornar comum uma mensagem 

ou informação. Constitui um dos processos fundamentais da experiência 

humana e da organização social. A comunicação requer um código para 

formular uma mensagem e enviá-la na forma de sinal (como ondas sonoras, 

letras impressas, símbolos), por meio de um canal (ar, fios, papel) a um 

receptor da mensagem que a decodifica e interpreta seu significado. Na 

comunicação pessoal direta falada, ou seja, na conversação, a linguagem 

funciona como código e é reforçada por elementos de comunicação não-

verbal (como gestos, sinais, símbolos). A comunicação interpessoal também 

se pode dar a distância, por meio da escrita, do telefone ou da internet como 

meio de transmitir as mensagens. O enfoque das relações humanas mostrou 

que as comunicações dentro das organizações são terrivelmente falhas e 

alertou os administradores a: 
a. Assegurar a participação das pessoas dos escalões inferiores na solução dos 

problemas da empresa. 

b. Incentivar franqueza e confiança entre indivíduos e grupos nas empresas 

(CHIAVENATO, 2009, p. 128) (Grifo nosso). 

 

 

Nessa perspectiva, a linguagem funciona como código no processo de comunicação e é 

reforçada por elementos de comunicação não-verbal (como gestos, sinais, símbolos) os quais 

operam como instrumento de troca de mensagens ou informações entre as pessoas,  como uma 

ponte de significados que envolve pelo menos duas pessoas: a que envia e a que recebe a 

mensagem. Quando, por qualquer motivo, a mensagem é impedida de ser compreendida, 

quando há erros e interferências que tendem a provocar alterações em seu funcionamento, 

acontecem os ruídos, os quais tendem a deturpar, distorcer e/ou alterar as mensagens emitidas. 

Para Chiavenato (2009, p. 67), toda fonte de alterações ou distorções está incluída no conceito 

de ruído, como por exemplo, uma informação ambígua que induz a erros pode ocasionar 

problemas de naturezas diversas tanto para as pessoas quanto para as empresas. 

As constantes falhas de comunicação nas organizações são um dos motivos pelos quais 

muitas empresas, durante os seus PSA, avaliam seus futuros colaboradores a partir de sua 

relação com a língua(gem) com o objetivo de selecionar aqueles que têm mais chances de 

atender às expectativas e de se adequar ao perfil da empresa e do cargo a ser ocupado. 

Conforme pudemos perceber, a área de RH deixou de ser apenas o Departamento 

                                                 
21  Reconhecemos que a definição de Comunicação proposta por Chiavenato (2009, p. 66) dialoga com as 

concepções de Jakobson (1995b) sobre sistemas de comunicação e funções da linguagem. Nossas inferências 

quanto a esse diálogo são apresentadas no capítulo 5, quando apresentamos os resultados parciais de nossas 

pesquisas bibliográfica e de campo. (Ver JAKOBSON, Roman. Linguística e teoria da comunicação. In: ___. 

Linguística e comunicação. São Paulo: Cultrix, 1995b.) 
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Pessoal, com foco em folha de pagamento e legislação trabalhista. Em organizações de grande 

e médio portes, a área de DHO é responsável pelo recrutamento, seleção, integração e 

treinamento dos novos e demais colaboradores. Nas palavras de Gil (2001), recrutamento 

significa ter atitude em recrutar. Seu significado teve origem inicialmente nos exércitos que 

recrutam futuros soldados e posteriormente foi incorporado nos departamentos de RH, em 

especial, ao subsistema de Recrutamento e Seleção. 

A elevada carga tributária e os demais encargos trabalhistas tornam a admissão de novos 

colaboradores um investimento, e tanto, por isso, as empresas exigem cada vez mais parcimônia 

e eficiência da área de ARH para que tenham condições de desenvolver estratégias que possam 

auxiliá-las a reconhecer o candidato mais adequado ao perfil da vaga durante o PSA e evitarem 

equívocos de contratação. As empresas e os profissionais do DHO buscam, cada vez mais, 

aprimorarem as ferramentas e etapas de seleção a partir da aplicação de testes psicológicos, de 

competências, de conhecimentos técnicos e/ou gerais, as entrevistas, as dinâmicas de grupo são 

algumas das ferramentas de avaliação e seleção de pessoas utilizadas por muitas empresas de 

consultoria, departamentos de RH e profissionais de RS para auxiliá-los a selecionarem os 

candidatos às vagas de emprego. 

No cenário brasileiro, conforme aponta Gil (2001), a formalização e certificação da 

escolarização passou a ser exigência no mercado de trabalho a partir dos anos 80, período em 

que aumentou consideravelmente a demanda por profissionais qualificados – sobretudo no que 

refere aos aspectos técnicos e comportamentais – com a evolução dos sistemas de comunicação, 

a competitividade no mundo dos negócios e as novas organizações. Esse movimento ocasionou 

o aumento da quantidade de mão-de-obra técnica e especializada no mercado de trabalho, o 

qual não conseguiu absorver todo esse contingente e, dessa forma, passou a recrutá-lo, avaliá-

lo e selecioná-lo com maior rigor e critérios. 

Segundo Chiavenato (2009), as provas de conhecimento são instrumentos para avaliar 

o nível de conhecimentos gerais e específicos dos candidatos, exigidos pelo cargo a ser 

preenchido e procuram medir o grau de conhecimentos dos profissionais ou técnicos, como 

noções de informática, contabilidade, Redação entre outros. Chiavenato (2009) comenta sobre 

um ditado popular que diz que a seleção constitui a escolha do homem certo para o lugar certo. 

Em termos tradicionais, 
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[A] seleção busca entre os candidatos recrutados aqueles mais adequados aos 

cargos existentes na empresa, visando manter ou aumentar a eficiência e o 

desempenho do pessoal bem como a eficácia da organização. Sob esse ponto 

de vista, a seleção visa solucionar dois problemas básicos: 1. Adequação do 

homem ao cargo. 2. Eficiência e eficácia do homem no cargo (CHIAVENATO, 

2009 p. 101). 

 

 

Nesse sentido, a seleção também é vista como um processo de decisão e escolha. Assim, 

o profissional especialista em RH, sobretudo aqueles que atuam na área do DHO e seus 

subsistemas de Recrutamento22 e Seleção23, têm duas alternativas para avaliar ou estudar sobre 

as pessoas. A primeira deve considerá-las como sendo dotadas de personalidade, 

individualidade, aspirações, valores, atitudes, motivações e objetivos individuais; a segunda é 

avaliar as pessoas como recursos dotados de habilidades, capacidades, destrezas e 

conhecimentos necessários para a tarefa organizacional. Os profissionais que atuam nessa área 

buscam reconhecer qual dos candidatos à vaga de emprego está mais preparado visando manter 

ou aumentar a eficiência organizacional, pois o que está em jogo é o capital intelectual da 

organização e “é isso que a seleção deve preservar ou enriquecer” (CHIAVENATO, 2009, p. 

107-116). 

Para o estudioso, a primeira etapa de um processo seletivo consiste na obtenção de 

informações sobre quais os perfis profissional e pessoal que o cargo vacante exige, o briefing. 

Já na segunda etapa, é necessária a obtenção de informações sobre os candidatos através da 

aplicação de técnicas de seleção como a entrevista, as provas de conhecimentos ou de 

capacidades, os testes psicológicos, os testes de personalidade, as técnicas de simulação e de 

ferramentas de avaliação capazes de identificar e compreender, a partir da fala ou da escrita, os 

perfis pessoal e profissional dos candidatos. Essas ferramentas de avaliação são utilizadas 

porque um dos grandes desafios da ARH reside no problema das comunicações entre a 

organização e seus membros e vice-versa, pois aquilo que duas pessoas comunicam é 

determinado pela percepção de si mesmas e da outra pessoa na situação sob o aspecto de sua 

motivação (objetivos necessidades, defesas), da importância daquele momento. 

Na visão de Robbins (2000), os profissionais de RS devem trabalhar com ferramentas 

de avaliação de competências, habilidades e conhecimentos as quais apresentes dois requisitos 

essenciais que são 

 

                                                 
22  Recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa a atrair candidatos potencialmente 

qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização (CHIAVENATO, 2009, p. 154). 
23 A seleção é uma atividade obstativa, de escolha, opção e decisão, de filtragem da entrada, de classificação e, 

portanto, restritiva. (CHIAVENATO, 2009, p. 172). 
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fundamentais para os métodos de seleção a serem utilizados, um dos quais é a 

validade, pois deve haver uma relação comprovada entre o dispositivo de 

seleção e algum critério relevante. Além de ser válido, um dispositivo de 

seleção deve demonstrar confiabilidade, ou seja, indicar se o dispositivo mede 

constantemente a mesma coisa (ROBBINS, 2000, p. 236). 

 

 

Isso significa que os candidatos devem ser avaliados a partir dos mesmos critérios e que 

estes sejam muito mais objetivos do que subjetivos, como a prova de Redação, que se mostra 

uma ferramenta confiável de avaliação de competências aos dois maiores processos seletivos 

em larga escala do mundo, o Gaotao e o ENEM, que se apegam à materialidade discursiva como 

forma de selecionar os sujeitos ao ingresso na IFES, conforme apresentamos no primeiro 

capítulo deste trabalho de pesquisa. Pudemos observar que muitas empresas atualmente 

também contam com alguma avaliação escrita durante os PSA com o objetivo de investigar 

competências e habilidades dos sujeitos e as reflexões sobre esse perfil de avaliação é de grande 

interesse ao nosso trabalho de pesquisa. A escolha desse recorte se deu a partir da análise que 

empenhamos até aqui e da observação quanto ao estreitamento de diálogo entre dois campos 

das CH que encontram na interação verbal seu objeto de estudos e a materialidade necessária 

para a compreensão das identidades, habilidades e competências dos sujeitos. 

Verificamos que a filosofia da Linguagem – a partir dos pressupostos da LE (BAKHTIN, 

2003), o qual considera o texto como sendo o dado primário e o ponto de partida para o estudo 

das ciências humanas – e a ciência da Administração de Empresas – a partir dos pressupostos 

da TRH (1927), a qual admite ser a comunicação a primeira área a ser focalizada nos estudos 

direcionados à compreensão das interações humanas e sobre os métodos de investigação sobre 

as mudanças no comportamento humano – conferem aos sujeitos lugar de destaque em seus 

estudos e reconhecem que os fenômenos sociais: língua, comunicação e organização, não 

podem ser compreendidos e explicados a partir da fixidez estrutural.  

Esse breve quadro justifica a pertinência do estudo sobre o tema na contemporaneidade 

e nosso interesse, como profissionais da linguagem, em observarmos de que maneira as 

organizações – empresas de diferentes segmentos – problematizam a relação entre os sujeitos e 

a língua(gem) e utiliza o texto, a Redação – objeto de estudos frequente no campo dos estudos 

da Linguagem – como ferramenta de avaliação de competências em outras esferas das ciências 

sociais, mais precisamente aquelas voltadas às relações humanas no universo organizacional. 

 No próximo capítulo, compartilhamos metodologia por nós empregada para a 

investigação das práticas de avaliação e de seleção de pessoas em duas grandes empresas de 

Goiânia, Goíás, as quais consideram relevante avaliar a relação entre os sujeitos e a língua(gem) 

durante os PSA, bem como os resultados.   
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5 MATERIAIS E MÉTODOS DE PESQUISA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A pesquisa foi desenvolvida a partir do paradigma qualitativo aplicado a um estudo 

etnográfico descritivo e a uma pesquisa-ação cooperativa, que visam à observação e às 

transformações das práticas humanas em ambientes naturais e/ou situações e contextos 

específicos. Nossos campos de pesquisa são duas empresas varejistas de grande porte e 

segmentos distintos, com mais de 500 colaboradores, 25 anos de funcionamento e sedes em 

Goiânia, Goiás, às quais nomeamos como Empresa A e Empresa B. 

Para participar deste estudo, contamos com as contribuições e experiências de dois 

importantes profissionais dos departamentos de RH, os Gerentes – os líderes/gestores (GRH) – 

e os ARS – responsáveis por conduzir os PSA das Empresas A e B, aos quais nomeamos como 

Gerentes A e B e Analistas A e B, respectivamente, totalizando quatro participantes. Para 

apoiarmos nossas investigações, recorremos aos estudos de Moreira e Caleffe (2008, p. 70), os 

quais tomam a etnografia como o método e o ponto de partida da interação entre o pesquisador 

e seus objetos de estudo. Para os autores, a pesquisa qualitativa deve ser concebida como um 

estudo de status cujo valor baseia-se na premissa de que “os problemas podem ser resolvidos e 

as práticas melhoradas por meio da observação objetiva e minuciosa da análise e da descrição”. 

Convergentes ao que postulam Moreira e Caleffe (2008), selecionamos a observação, a 

descrição, a entrevista semiestruturada e análise documental como técnicas principais para 

coleta de dados. Tendo em vista, também, as considerações de Strauss e Corbin (1990) quanto 

ao enfoque qualitativo, neste estudo, priorizamos a 

 

pesquisa sobre a vida das pessoas, histórias, comportamentos e também ao 

funcionamento organizativo, aos movimentos sociais ou às relações e 

interações. Alguns dados podem ser quantificados, porém, a análise em si 

mesma é qualitativa (STRAUSS; CORBIN, 1990, p. 17). 

 

 

A escolha dos métodos de coleta de dados deve-se ao fato de que acreditamos na 

imprescindibilidade e imprevisibilidade do elemento humano ao trabalho etnográfico e para 

que pudéssemos, de maneira mais eficiente, descrever e detalhar a rotina dos participantes, seus 

comportamentos observáveis e experiências profissionais. De acordo com o que postulam 

Sandín e Esteban (2010, p. 130), reconhecemos a reflexibilidade como característica 

fundamental da pesquisa qualitativa, pois essa se relaciona ao reconhecimento das premissas 

teóricas e pessoais que determinam o olhar do pesquisador com relação à vida dos participantes 

e à comunidade em que o estudo é realizado. Cientes de que, na pesquisa qualitativa, as fontes 
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dos dados são as pessoas, objetos, ambientes e padrões de comunicação inerentes ao contexto 

estudado, recorremos ao trabalho de campo, pois ele 

 

é o meio principal pelo qual muitos dos dados etnográficos têm sido obtidos. 

Ele exige o envolvimento direto, prolongado e intenso do pesquisador na vida 

e nas atividades do grupo a ser pesquisado. A coleta de dados é feita pelo 

pesquisador por meio de observações, análise documental e/ou entrevistas 

(MOREIRA; CALEFFE, 2008, p. 85-86). 

 

Além da observação e descrição, realizamos entrevistas semiestruturadas com nossos 

participantes de pesquisa para que pudéssemos dialogar e trocar experiências. As entrevistas 

foram realizadas na forma presencial, na empresa onde trabalham os participantes. Os áudios 

das entrevistas foram gravados por um aparelho celular, e, posteriormente, transcritos pelos 

pesquisadores. Aos participantes foram assegurados expressa liberdade de se manifestarem ou 

se recusarem a responder questões que porventura pudessem lhes causar algum risco ou 

constrangimento. 

Optamos, ainda, pela coleta e análise de documentos, pois acreditamos que as 

informações fornecidas pelos participantes devem ser confirmadas ou confrontadas a partir da 

materialidade textual/documental. Todo o material coletado entre os meses de maio e setembro 

encontra-se arquivado, para que os participantes da pesquisa sejam resguardados de que suas 

informações não foram alteradas e manipuladas equivocadamente e para que este material possa 

ser consultado em estudos posteriores que vierem a ser desenvolvidos. 

No Quadro 2, é possível visualizarmos, de mais maneira mais sintética, nossas seleções 

de campos, participantes e métodos de pesquisa: 

 

Campos de pesquisa 

 

 

Participantes da pesquisa 

 

 

Métodos de coleta de dados 

 

 

Empresa A 

Empresa B 

 

 

Gerente A 

Analista A 

Gerente B 

Analista B 

 

 

Observação 

Descrição 

Entrevistas semiestruturadas 

Análise documental 

 
Quadro 2: Tipo, campos, participantes e métodos de pesquisa. 

Estamos certos de que os métodos e instrumentos de investigação e coleta de dados 

tenham contribuído significativamente para nos auxiliar a compreender os ambientes, os 

sujeitos e suas práticas, e que nos permitissem construir, pesquisadores e participantes da 

pesquisa, uma relação dialógica e recíproca. 
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5.1 Fases e etapas de investigação 

 

Para desenvolver este estudo, optamos por organizá-lo em três fases de investigação, 

sendo as duas primeiras para coleta de dados e a terceira para análise. Cada fase foi dividida 

por etapas, no total de dez, conforme sintetizamos a seguir no Quadro 3, em que são também 

especificadas a classificação das pesquisas realizadas em cada uma das três fases: 

 

 

Fases 

 

 

Etapas 

 

Classificação da pesquisa 

 

 

1 

 

 

1 a 5 

 

 

Etnográfica Descritiva 

 

2 

 

 

6 a 9 

 

Pesquisa-ação cooperativa 

 

3 

 

 

10 

 

Reflexivo-crítica 

Quadro 3: Classificação, fases e etapas da pesquisa. 

 

5.1.1 Primeira fase de investigação 

 

Segundo Lankshear e Knobel (2008, p. 35), a pesquisa qualitativa sugere que, para 

entendermos o mundo, precisamos concentrar-nos nos contextos e isso significa que devemos 

recorrer à história, à linguagem, à temática, aos participantes de um evento em especial. Por 

isso, optamos pela escolha dos métodos de observação e descrição como técnicas iniciais de 

coleta de dados, já que, dessa forma, foi possível adentrar portas que nos permitiram passagem, 

conhecer ambientes, sujeitos e suas práticas – todas discursivas. 

Na primeira fase, que corresponde às cinco primeiras etapas, centramos nossos esforços 

no recrutamento dos campos e participantes de pesquisa; nos empenhamos a atender aos 

procedimentos éticos para o desenvolvimento da pesquisa; observamos, descrevemos e 

conhecemos os ambientes e a rotina dos participantes a fim de investigarmos as práticas 

discursivas dos PSA e compreendermos seu contexto de circulação. Para Chiavenato (2009), é 

no ambiente que o sistema coloca seus resultados. Segundo o referido autor, algumas 

organizações são sistemas abertos que existem e operam em um ambiente, ou seja, tudo aquilo 

que o envolve extremamente e proporciona os recursos de que precisam para existir, o que faz 

com que as interações entre componentes afetem o sistema como um todo. E é justamente na 
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interação dialógica com nossos ambientes e participantes de pesquisa que nossas investigações 

se iniciam. 

Durante as quatro etapas iniciais, observamos a maneira como atuam profissionais da 

área de RS em seus ambientes de trabalho, as Empresas A e B, e conhecemos um pouco mais 

sobre como são estruturados os departamentos de RH para que os objetivos da área – que busca 

bons resultados – e os organizacionais – o lucro – possam ser alcançados com eficiência. 

Pensando nisso, optamos por realizar quatro entrevistas semiestruturadas, nas quais 

investigamos os posicionamentos dos GRH e dos ARS, que avaliam e selecionam os candidatos 

e que muito nos auxiliaram a compreender a dinamicidade, as demandas e a rotina daqueles que 

se dedicam a recrutar, avaliar o perfil dos candidatos e selecionar aquele que estiver mais 

adequado à vaga de emprego. 

A pesquisa qualitativa, ao contemplar a entrevista como técnica de investigação, requer 

do etnógrafo envolvimento e comprometimento para o desenvolvimento de um trabalho 

participativo, dialógico, atento e interativo, já que as relações entre pesquisador e participantes 

não são neutras, mas sociais, considerando o que, como e a quem se diz. Por isso, concordamos 

com Mishler (1986, p. 35), o qual concebe a entrevista como discurso e, como tal, deve ser 

analisada e interpretada; assim, o pesquisador deve assumir uma postura não somente ética, 

mas de coragem, relacionadas a uma tomada de posição diante de si e dos outros. 

Buscamos conhecer o posicionamento estratégico, os desafios e as propostas das 

Empresas A e B para o departamento de RH através de entrevista semiestruturada com os 

Gerentes A e B; também, através da entrevista com os Analistas A e B, buscamos compreender 

suas experiências na área de RS, quais são as atividades realizadas em cada etapa dos PSA, 

quais são os testes aplicados, quais são os critérios adotados para que sejam avaliadas, como 

são estabelecidos, como são desenvolvidas as propostas de produção textual, quais são as 

informações essenciais a serem retiradas dos candidatos para que se tenha uma avaliação mais 

assertiva e, entre outras questões, qual a relevância de avaliarem a relação entre os sujeitos e a 

língua. 

Na primeira fase, ainda, além dos dados coletados por meio das técnicas da observação, 

descrição e entrevistas semiestruturadas, optamos pelo método de coleta de documentos. 

Solicitamos permissão aos Analistas A e B para acompanharmos e coletarmos todo material 

verbal escrito utilizado por eles como ferramentas de avaliação e seleção dos candidatos durante 

três PSA de níveis hierárquicos distintos. No Quadro 4, apontamos todas as atividades 

realizadas durante as cinco etapas da primeira fase de investigações, quais são os participantes, 

os objetivos pretendidos, materiais e métodos utilizados como instrumentos de coleta de dados. 
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Fase 1 

 

 

Atividades desenvolvidas 

 

Objetivos pretendidos 

 

 

1ª Etapa 

 

 

Seleção dos campos e Recrutamento 

dos participantes de pesquisa 

 

Coleta de assinatura nos Termos de Anuência 

e de Consentimento livre e esclarecido; 

tramitação e aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP/UFG). 

 

 

 

2ª Etapa 

 

 

Observação dos campos e 

participantes de pesquisa 

 

Compreender como são estruturados os RH 

das Empresas A e B e os ambientes 

profissionais em que atuam os profissionais 

da área de RS. 

 

 

 

3ª Etapa 

 

 

 

Entrevista com Gerentes A e B 

 

Conhecer o posicionamento estratégico, os 

desafios e as propostas das Empresas A e B 

para o departamento de RH. 

 

 

 

4ª Etapa 

 

 

 

Entrevista com os Analistas A e B 

 

Compreender as experiências na área de RS 

e todas as atividades realizadas durante os 

PSA das Empresas A e B. 

 

 

 

5ª Etapa 

 

 

Coleta de documentos de três PSA 

conduzidos pelos Analistas A e B, 

no total de seis PSA 

 

 

Interpretar as concepções de língua, 

linguagem, texto e sujeito impressas nos 

testes de avaliação da produção escrita. 

 

Quadro 4: Primeira fase: Etapas 1 a 5. 

Acreditamos que a materialidade discursiva dos enunciados dos testes aplicados aos 

candidatos, a observação e a descrição das práticas discursivas que circulam nos PSA e as 

entrevistas com os participantes da pesquisa das Empresas A e B compõem um rico acervo para 

investigarmos e buscarmos respostas com relação às concepções sobre língua, linguagem, texto 

e sujeito, empíricas nas atividades de avaliação e seleção de pessoas na esfera corporativa e 

para que pudéssemos alcançar a fase seguinte de nossos trabalhos com mais eficiência. 

 

5.1.2 Segunda fase de investigação 

 

Na segunda fase, que corresponde às quatro etapas seguintes, realizamos uma pesquisa-

ação cooperativa, pois acreditamos que a investigação científica deva circular, sair do campo 

das ideias e intervir, de maneira positiva, nas práticas; também porque acreditamos que o 
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pesquisador deve “integrar-se e conferir um enfoque científico a um processo de mudança 

anteriormente desencadeado pelos sujeitos do grupo” (GHEDIN; FRANCO, 2008, p. 213). 

Para Moreira e Caleffe (2008, p. 89-90), a pesquisa-ação resulta de uma intervenção em 

pequena escala no mundo real e requer um exame minucioso dessa intervenção. Por se tratar de 

um método que incorpora as ideias e as expectativas de todas as pessoas envolvidas na situação, 

Moreira e Caleffe (2008) ressaltam que a “ação cooperativa na pesquisa tem efeitos benéficos 

para trabalhadores, para a melhoria dos serviços e das condições da situação” (MOREIRA; 

CALEFFE, 2008, p. 93). Nessa perspectiva, para que este trabalho intervenha de maneira 

positiva nas práticas e possa contribuir com ferramentas eficazes de avaliação de pessoas 

através da escrita, da Redação, sugerimos um encontro/curso para que pudéssemos trocar 

experiências sobre as concepções de leitura, produção e avaliação de textos com os Analistas A 

e B. Os materiais selecionados para nos auxiliarem nessa etapa foram o Programa de Língua 

Portuguesa, as propostas de produção e a matriz com os critérios de avaliação de Redação do 

vestibular da UFG – PS 2013/2. 

Como na primeira etapa de investigações, nossos esforços centraram-se em conhecer os 

sujeitos, seus posicionamentos profissionais, suas práticas e as concepções teórico-

metodológicas que subjazem às atividades de avaliação escrita. Na segunda fase, preocupamo-

nos em fazer com que este estudo intervenha de maneira positiva nas práticas de avaliação e 

seleção de pessoas na esfera corporativa. Por isso, desenvolvemos um material que pudesse 

contribuir com o trabalho dos ARS, enquanto avaliadores de textos, por meio de ferramentas 

eficientes de avaliação, ou seja, capazes de atender às demandas de nossos co-participantes na 

difícil tarefa de avaliar perfis e competências por meio da produção escrita dos candidatos. O 

material é composto por três propostas de Redação, com níveis de dificuldades compatíveis aos 

níveis Fundamental, Médio e Superior de escolaridade, pela matriz de avaliação de Redação 

utilizada pela UFG – 2013/2 e por um modelo de Parecer avaliativo. 

Na etapa seguinte, sugerimos aos Analistas A e B que utilizassem o material durante três 

PSA de níveis hierárquicos distintos para que pudéssemos comparar com os outros três PSA 

acompanhados pelos pesquisadores durante a primeira fase de investigação. Na última etapa da 

segunda fase, realizamos mais duas entrevistas semiestruturadas com os Analistas A e B, através 

das quais buscamos compreender como foram suas experiências como avaliadores de textos ao 

utilizarem o material sugerido na sétima etapa. Nessa fase da pesquisa foi possível conhecermos 

o posicionamento e compararmos as experiências dos Analistas A e B enquanto avaliadores de 

textos antes e após o uso das ferramentas de avaliação utilizadas na esfera acadêmica, bem 

como os efeitos dos resultados dos PSA. No quadro 5, apresentamos as atividades 
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desenvolvidas e os objetivos pretendidos em cada uma das etapas da segunda fase de 

investigações: 

 

 

Fase 2 

 

 

Atividades desenvolvidas 

 

Objetivos pretendidos 

 

 

 

6ª Etapa 

 

 

 

 

Encontro com os Analistas A e B 

 

Trocar experiências sobre as concepções de 

leitura, produção e avaliação de textos e 

capacitação para avaliação de textos a partir 

do uso da matriz de avaliação da UFG 2013/2. 

 

 

7ª Etapa 

 

 

 

Elaboração de três propostas 

de Redação 

 

 

Adaptar as ferramentas de avaliação de textos 

utilizadas na esfera acadêmica à realidade da 

esfera corporativa. 

 

 

8ª Etapa 

 

 

Aplicação das propostas de 

Redação desenvolvidas na etapa 

anterior em três PSA conduzidos 

pelos Analistas A e B, no total de 

seis. 

 

 

Verificar se as ferramentas de avaliação 

utilizadas na esfera acadêmica conseguem 

atender às demandas de RS das Empresas A e 

B observadas na fase anterior. 

 

 

9ª Etapa 

 

 

 

Entrevista com os Analistas A e B 

 

 

Investigar as experiências dos Analistas A e B 

como avaliadores de textos ao utilizarem as 

ferramentas sugeridas na oitava etapa e os 

efeitos gerados por elas aos PSA. 

 
Quadro 5: Segunda fase: Etapas 6 a 9. 

 

5.1.3 Terceira fase de investigação 

 

Nesta etapa, procedemos à triangulação e interpretação dos dados coletados durante a 

primeira e a segunda fases da pesquisa. Como se trata de um exercício demasiado complexo, 

que demanda tanta dedicação e entrega por parte dos pesquisadores, assim como a coleta de 

dados, optamos por resguardar a décima etapa como a terceira e última fase de nossos trabalhos. 

Devido ao volume de dados gerados, reservamos um mês para interpretá-los e 

apresentarmos alguns resultados, como mostra o Quadro 6: 
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Fase 3 

 

 

Atividades desenvolvidas 

 

Objetivos pretendidos 

 

 

10ª Etapa 

 

 

 

Triangulação, comparação, 

interpretação dos dados 

 

 

 

Apresentação de resultados. 

Quadro 6: Terceira fase: Etapa 10. 

 

5.2 Descrição das etapas da pesquisa 

 

Apresentamos anteriormente as etapas da investigação; nas próximas seções, 

apresentamos as etapas da pesquisa como um todo, estas envolvendo tanto as atividades dos 

pesquisadores na Academia quanto nos momentos de investigações deles nas empresas 

selecionadas para o estudo. 

 

5.2.1 Etapa 1: seleção dos campos e participantes de pesquisa, apreciação e autorização 

ética 

 

Para que pudéssemos averiguar a viabilidade e a exequibilidade da pesquisa foi preciso 

que, inicialmente, investigássemos se a proposta seria aceita e de que maneira seria recebida 

por outras empresas e por seus representantes dos departamentos de RH. Em dezembro de 2014, 

iniciamos o diálogo com algumas empresas privadas de Goiânia para que pudéssemos 

apresentar o projeto e recrutá-las como possíveis participantes da pesquisa. 

Muitas empresas se recusaram a participar, alegando que os dados do RH são sigilosos e 

que a participação em pesquisa não é prioridade dos negócios e nem uma prática frequente. 

Entre as empresas contatadas, três aceitaram nos receber e, após a análise da proposta, optaram 

pela participação na pesquisa. Como são empresas privadas, com regimento e legislação interna 

próprios, foi necessária a aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 

do Termo de Anuência, conscientizando-os de seus direitos enquanto sujeitos de pesquisa e da 

gratuidade de sua participação, na data estabelecida pelos participantes recrutados, durante o 

período de planejamento e estratégias dos departamentos de RH para o ano de 2015. 

Todas as propostas, projetos e ações desenvolvidos nas empresas privadas dependem de 

aprovação prévia por parte da diretoria administrativa, que estabelece data para análise e 

assinatura das propostas de acordo com os cronogramas institucionais. Por isso, apresentamos 
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os documentos assinados no dia 20 de fevereiro de 2015, visando atender a uma demanda 

processual dos participantes recrutados. 

No prazo proposto para assinatura dos documentos, uma das empresas recrutadas desistiu 

de participar da pesquisa. Para fins de apreciação ética, fez-se necessária a inclusão de um termo 

aditivo aos TCLE assinado pelas duas empresas em que consta a desistência da terceira. Devido 

ao fato de não se tratar de uma pesquisa quantitativa, mas qualitativa de natureza etnográfica 

descritiva, acreditamos que a desistência da terceira empresa, por nós apontada inicialmente 

como possível participante, não acarreta prejuízos para a validação e os resultados da pesquisa. 

Por isso, optamos por permanecer com as Empresas A e B já selecionadas. Conforme a 

imprescindibilidade da viabilização ética para execução de pesquisa que envolve seres humanos 

e cientes de que este ponto corresponde ao terceiro eixo de nosso estudo, juntamente ao 

científico e com o metodológico, providenciamos todos os documentos solicitados pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) da UFG, após primeira apreciação. No dia 14 de maio, data em que 

fomos comunicados oficialmente pelo CEP sobre a aprovação do projeto, iniciamos nossas 

investigações a partir da observação dos nossos campos de pesquisa. 

 

5.2.2 Etapa 2: observação e descrição dos campos de pesquisa 

 

5.2.2.1 A Empresa A 

 

A Empresa A foi fundada há 44 anos e é uma das pioneiras no segmento varejista em 

que atua. Com a expansão dos negócios, de pequeno comércio na periferia da capital goiana, 

tornou-se um grupo de empresas formado por duas lojas de departamentos e cinco de prestação 

de serviços, oferecendo, em 2015, 700 oportunidades de empregos diretos e mais de 800 

indiretos. 

Conforme a apresentação institucional, em sua página eletrônica, os funcionários – 

chamados de colaboradores – são prioridade e, por isso, dispõem de uma política de RH para 

garantir a qualidade de vida e a motivação dentro e fora da Empresa A. Também é possível 

verificarmos, na apresentação institucional, que a Empresa A preza pela excelência no 

atendimento, na qualidade dos produtos e nas localizações estratégicas de suas lojas. 

Estratégica, também, é a posição que o departamento de RH passou a ocupar no 

Organograma institucional, a partir de 2007, com a contratação do Gerente A, que assumiu 

outras atividades além da operacionalização dos direitos trabalhistas, realizada pelo 

departamento pessoal e direcionou suas propostas a partir do conceito de Gestão de Pessoas. 
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Para atuar na área de RS foram contratados psicólogos que substituíram os 

administradores e estabeleceram novos critérios e ferramentas de avaliação e seleção de novos 

colaboradores. Dessa forma, priorizou-se a qualidade de vida no trabalho, dos PSA e do 

treinamento dos colaboradores para, de igual maneira, melhorar a qualidade do atendimento 

aos seus clientes. É possível compreendermos tal posicionamento a partir da observação do 

Organograma da Empresa A, na Figura 1: 

 

 

Figura 1: Organograma da Empresa A. 

O departamento de RH da Empresa A é liderado pelo Gerente A, que é responsável pelos 

subsistemas de Departamento Pessoal (DP), TD, e RS. Além do Gerente A, que é psicólogo, a 

equipe de RH é composta por outros sete colaboradores: dois ARS, também graduados em 

Psicologia, e que atuam em todas as etapas de admissão de novos colaboradores – briefing da 

vaga com o gerente solicitante, divulgação das vagas, recrutamento de candidatos, seleção 

(aplicação de testes e avaliação de perfil dos candidatos), coleta de documentos contratuais; um 

Analista de TD, responsável por promover o desenvolvimento profissional dos colaboradores; 

além de quatro Assistentes de RH, que compõem o DP, responsáveis pela Folha de pagamento 

e toda parte de legislação trabalhista. Na figura 2, apresentamos o Organograma do RH da 

Empresa A: 

 

Figura 2: Organograma do RH da Empresa A. 

O RH é um ambiente muito tranquilo e silencioso; cada colaborador tem uma mesa, com 

um espaço razoável entre elas, todas voltadas para o centro da sala. Anexo a esta, há outra sala, 
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a de reuniões, com uma mesa, cinco poltronas, armários e bebedouro, na qual foram realizadas 

as entrevistas e a coleta de documentos durante as duas primeiras fases da pesquisa. Apesar da 

pouca luminosidade e falta de visibilidade do ambiente externo, é um ambiente agradável e 

localizado estrategicamente, pois, ao entrar ou sair do RH, os colaboradores têm uma visão 

privilegiada do interior da loja, das mercadorias e do movimento dos clientes e colegas de 

trabalho. 

O RH da Empresa A disponibiliza vagas para todos os níveis de escolaridade (e 

hierárquicos), para pessoas analfabetas (que saibam caligrafar o nome), para jovens aprendizes, 

estagiários, pessoas da terceira idade, portadores de necessidades especiais, além de participar 

do Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE)24, do Governo Federal. São realizados, 

mensalmente, entre 10 a 20 processos seletivos, com recrutamentos interno e externo, e isso 

significa mais de 100 admissões até o mês de setembro deste ano. 

 

5.2.2.2 A Empresa B 

 

A Empresa B foi fundada há 27 anos, em Goiânia, é líder no Estado de Goiás no 

segmento varejista em que atua e também pioneira no conceito de autosserviço nas suas 26 lojas 

de departamentos e sete centros de distribuição (CD), os quais estão estrategicamente 

localizados em cinco estados brasileiros e no Distrito Federal. Conforme a apresentação 

institucional, em sua página eletrônica, a Empresa B é uma holding25  e oferece mais de 2000 

oportunidades de empregos diretos e de 2800 indiretos e tem como prioridade a satisfação dos 

desejos dos clientes, geração de resultados aos acionistas e a promoção da qualidade de vida no 

trabalho para os colaboradores e parceiros. 

A partir de 2006, com a admissão do Gerente B, foram implementados outros quatro 

subsistemas de RH que são responsáveis por atender às demandas da sede administrativa, dos 

CD e das lojas situadas em outras cidades e Estados. Após quase uma década de liderança 

voltada para o conceito de Gestão de Pessoas, o departamento de RH vem expandindo-se e cada 

                                                 
24  O Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego é um conjunto de ações direcionadas para gerar 

empregos e preparar os jovens para melhor inserção no mercado de trabalho. O PNPE incentiva as empresas a 

contratarem jovens pagando um incentivo financeiro a cada vaga criada. As vagas são direcionadas 

prioritariamente a jovens de 16 a 24 anos, com ensino fundamental e médio incompletos ou curso supletivo, com 

renda familiar per capita de até meio salário mínimo. O jovem deve frequentar a escola. Disponível em: 

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2014/04/programas-capacitam-e-dao-acesso-ao-mercado-de-

trabalho. 
25 É uma forma de sociedade criada com o objetivo de administrar um grupo de empresa. A holding administra e 

possui a maioria das ações ou cotas das empresas componentes de um determinado grupo. Essa forma de sociedade 

é muito utilizada por médias e grandes empresas e, normalmente, visa a melhorar a estrutura de capital, ou é usada 

como parte de uma parceria com outras empresas ou mercado de trabalho. Disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Holding. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ação_(bolsa_de_valores)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
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vez mais recebe investimentos para que possa atuar de maneira incisiva e participativa em todos 

os setores e negócios da Empresa B. Comprometida com a qualidade dos produtos e 

atendimento de excelência aos clientes, a Empresa B investe na sua competitividade de mercado 

e na constante capacitação de seus colaboradores. Por isso, o RH ocupa posição estratégica no 

Organograma institucional, conforme apresentamos na Figura 3. 

 

 

Figura 3: Organograma da Empresa B. 

O RH é liderado pelo Gerente B, psicólogo, que é responsável pela gestão de todos os 

processos dos subsistemas de RH e para o qual respondem funcionalmente os 29 colaboradores 

do departamento, tanto os da sede administrativa quanto os das regionais; em cada uma delas, 

o Gerente B conta com um colaborador (“braço”) para auxiliá-lo nas funções de recrutamento 

e avaliação de candidatos às vagas de nível mais operacional. Para atuarem na área de RS, o 

Gerente B conta com outros dois ARS, também psicólogos, que são responsáveis por conduzir 

os PSA da sede administrativa, das vagas de níveis mais estratégicos e por oferecer apoio aos 

Assistentes de RH que atuam nas lojas. Além dos ARS, o RH conta com outros 27 

colaboradores na sede administrativa de níveis hierárquicos que variam de Assistente a Analista 

sênior. No Organograma do RH observamos a diversidade de campos de atuação, subsistemas 

e profissionais que formam a equipe de RH da Empresa B: 

 

 

Figura 4: Organograma do RH da Empresa B. 
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O RH opera com todos os subsistemas, como RS, TD, Remuneração e Benefícios, 

Segurança do Trabalho, Gestão e Processos, Folha de Pagamento. Como se encontra na sede 

administrativa e, por isso, não há o contato diário com as mercadorias e os clientes, os ARS e 

demais colaboradores do RH são constantemente enviados às lojas e CD para que possam 

conhecer a rotina e as necessidades e se integrarem às demandas de atendimento. Também, a 

cada ano, a Empresa B investe mais na área de TD para a qual são direcionadas boa parte do 

orçamento destinado ao RH. 

O RH é localizado no mesmo ambiente em que os demais departamentos da sede 

administrativa e, por isso, é um espaço amplo, organizado e delimitado por divisórias. Cada 

colaborador tem sua mesa localizada próxima a dos seus pares, visando à otimização do espaço. 

Os departamentos também compartilham duas salas de reuniões que estão localizadas na parte 

interna e são bastante amplas com mesa, oito poltronas, um armário e um quadro branco. Por 

ser um ambiente onde há intensa circulação de pessoas, bastante dinâmico, é climatizado, bem 

iluminado e agradável. 

A Empresa B oferece vagas para todos os níveis de escolaridade (e hierárquicos), para 

jovens aprendizes, estagiários, pessoas da terceira idade, portadores de necessidades especiais. 

São realizados, mensalmente, entre 40 a 50 processos seletivos, com recrutamentos interno e 

externo, e isso significa mais de 405 admissões até o mês de setembro deste ano. 

 

5.2.3 Etapa 3: Entrevista com os Gerentes A e B 

 

Para que pudéssemos realizar as entrevistas com os Gerentes A e B e compreendermos 

o posicionamento estratégico de cada Empresa no que se refere à avaliação, seleção e gestão de 

pessoas, desenvolvemos um Roteiro de perguntas26 para nos auxiliar. Apesar de este texto ter 

contribuído significativamente, tornando-a mais organizada, as entrevistas, as quais foram 

gravadas e posteriormente transcritas27 ocorreram de maneira bastante espontânea. 

 

5.2.3.1 Entrevista com o Gerente A 

 

A entrevista com o Gerente A foi realizada no dia 20 de maio, na Empresa A, iniciada 

às 11:20h e encerrada às 12:30h, totalizando, nessa sessão, 1h e 10 minutos. Havíamos 

agendado o início da entrevista às 10h, entretanto, o Gerente A havia sido convocado para uma 

reunião extraordinária com a diretoria. Fomos recebidos pelo Analista A que nos direcionou à 

                                                 
26 Anexo A: Roteiro para entrevista com os Gerentes A e B, p. 129. 
27 Anexo B: Modelo de transcrição utilizada para documentar as entrevistas, p. 130. 
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sala de reuniões do RH. Durante o tempo em que aguardávamos o Gerente A, o Analista A 

dirigiu-se à sua mesa e retornou à sala de reuniões com uma pasta, enquanto localizamos, no 

computador, o Roteiro de perguntas para entrevista com o Gerente A, ajustamos a posição e 

ligamos o equipamento de áudio. 

O Analista A sentou-se ao nosso lado esquerdo, abriu a pasta e nos mostrou as avaliações 

aplicadas por ele e pelos demais Analistas de RS durante alguns PSA. Conversamos por cerca 

de trinta minutos até a chegada do Gerente A. Como o equipamento de áudio havia sido ligado 

com o consentimento do Analista A, consideramos as informações e os dados obtidos durante 

o diálogo informal com ele bastante relevantes e, por isso, foram também transcritos e constam 

como primeira parte da entrevista com o Analista A, a qual teve duração de 40 minutos, das 

10:40h às 11:20h. 

Às 11:20h, o Gerente A chegou e, assim, iniciamos. O Analista A permaneceu na sala 

de reuniões e interagiu durante toda a entrevista. O Gerente A respondeu a todas as perguntas 

atentamente e relatou experiências profissionais, pessoais, mostrou-se bastante envolvido, 

engajado no assunto e interessado pela pesquisa, já que a cultura de aplicação de testes e da 

avaliação de linguagem escrita dos candidatos, como etapas obrigatórias dos PSA da Empresa 

A, foi implementada por iniciativa do Gerente A, o qual nos informou que, desde o início da 

sua carreira, trabalha no sentido de implementar ferramentas que possam ajudar as empresas a 

ter bons resultados. 

Perguntamos ao Gerente A sobre quais são as principais propostas e expectativas da 

Empresa em relação à área de RS e este nos informou que, desde 2007, quando foi admitido na 

Empresa A, vem trabalhando com o objetivo de melhorar o quadro de funcionários. Para isso, 

a primeira providência foi montar uma equipe só com psicólogos –, sendo que a equipe anterior 

era composta por administradores. 

Na Empresa A, havia muitos colaboradores, mas que “não desenvolviam, mal se 

relacionavam e não conseguiam trazer resultados” e, na visão do entrevistado, era como o filme 

do Charles Chaplin, “O homem-máquina”. Para amenizar esses conflitos, o Gerente A reduziu 

o quadro de funcionários e focou na melhoria da qualidade dos PSA, do relacionamento e da 

colaboração entre todos os departamentos, visando à construção de um ambiente de trabalho 

agradável, em que todos se sentissem bem, e a estimular também a produtividade. 

Outra estratégia adotada e que, segundo o Gerente A, vem sendo bastante positiva é a 

criação de projetos que envolvam os colaboradores por meio de atividades que permitam a 

participação e reciprocidade entre eles, como a apresentação de peças teatrais em que se 

discutam temas relacionados ao ambiente de trabalho, técnicas de atendimento, de segurança, 

entre outros. Na visão do Gerente A, “a empresa não pode ser vista como um conglomerado de 
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gente”, pois, conforme ele avalia, quando há o envolvimento espontâneo dos colaboradores, é 

possível perceber melhor o quanto as pessoas têm conteúdo, o quanto podem contribuir se 

rompermos com um modelo cultural e passarmos a contar com as contribuições dos próprios 

funcionários. 

Entretanto, os projetos não são tão fáceis de serem executados, sobretudo porque, na 

visão do Gerente A, o maior desafio dos profissionais de RH hoje é a dificuldade de encontrar 

não somente pessoas bem qualificadas, mas, principalmente, pessoas comprometidas que 

queiram realmente trabalhar em uma empresa por muito tempo. 

Do ponto de vista do uso da linguagem, da comunicação eficiente, o Gerente A não 

considera que as pessoas cheguem preparadas no mercado de trabalho. Para ele, é preciso pensar 

em como estamos formando as pessoas, pois os jovens estão tendo dificuldades de se comunicar 

inclusive entre eles e isso se deve ao fato de que as escolas, cada vez mais, enchem os alunos 

de atividades descontextualizadas e desassociadas ao que eles precisam de fato saber e porque 

muitas delas só querem preparar os alunos para o ENEM e formam pessoas que não têm o 

contato, o acesso, o hábito de ler. 

Segundo o participante, é preciso pensar o contexto de formação do aluno para o 

mercado de trabalho “no sentido de pensar como preparar esse homem para trabalhar, para 

conviver com pessoas, para lidar com escalões superiores a ele”. Na visão do Gerente A, as 

empresas precisam de pessoas mais bem preparadas, que possam estar à frente das situações, 

conversar com as pessoas, atender, negociar, ajudar. 

Nessa perspectiva, a linguagem configura-se para o Gerente A como um instrumento de 

poder nas relações de trabalho e, por isso, desde o início de sua carreira, avalia as competências 

de linguagem daqueles que contrata. O participante revelou que muitos candidatos têm o 

currículo profissional com cursos de MBA, mas, na hora de fazer uma redação no processo de 

seleção, são muito inseguros, e a parte da escrita torna-se um problema. Pensando nisso, o 

Gerente A sempre pensa em como as empresas, os RH podem contribuir para ajudar essas 

pessoas a serem melhores na comunicação, nas linguagens verbal oral e escrita. 

Para ele, infelizmente, a solução não está no mero curso oferecido pela empresa, pois 

não são duas horas de aula que solucionarão esse problema, que é de base escolar. O Gerente A 

espera poder também contribuir para a evolução, para o crescimento das pessoas e nos relatou 

que ele mesmo já foi para sala de aula ensinar funcionários a ler e escrever, ensinar as novas 

mudanças da ortografia, as novas regras; também colocava trechos de músicas populares dentro 

de uma caixinha e depois pedia para que eles escrevessem um pequeno texto sobre o assunto. 

Entretanto, durante essas experiências, ele percebeu que as pessoas mal conseguem interpretar 
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uma frase quanto mais transformar as ideias delas em um texto. Muitas dessas pessoas chegam 

para trabalhar todas elegantes, terno, barba feita, mas não sabem escrever. 

Para ele, “uma pessoa que não tem domínio da linguagem sequer consegue demonstrar 

seus conhecimentos técnicos, não consegue propor e desenvolver nada; essas pessoas, diante 

de uma pergunta, de uma indagação, seja do chefe ou de um cliente, não têm recurso para 

discutir, para argumentar e ficam travadas”. Nesse sentido, podemos observar que se trata de 

um problema não apenas com relação às habilidades de leitura e escrita, mas, sobretudo, da fala 

e, por que não dizer, de escuta. 

Devido à realidade desse perfil de candidato, para o participante, o trabalho do RH deve 

ser redobrado na avaliação da linguagem, da língua escrita, da interpretação e produção de 

textos, da elaboração e organização de ideias e por isso reconhece a importância de trabalhar 

com ferramentas concretas, materiais de avaliação para que o trabalho do RH seja resguardado. 

O Gerente A acredita que as ferramentas de avaliação sejam muito importantes, mas considera 

que Redação deva ser etapa eliminatória e a primeira, principalmente por ser um recurso barato, 

já que só gasta papel, porque avalia justamente o que, em geral, é a maior dificuldade das 

pessoas e porque há testes psicológicos que são muito caros. 

O teste de Redação, segundo o Gerente A, não é muito apreciado pelos candidatos, 

muitos verbalizam o descontentamento e perguntam se é necessário escrever no mínimo vinte 

linhas, espaço de escrita que o participante considera como sendo o mínimo para que a pessoa 

tenha condições de organizar e expor seus argumentos. 

 

5.2.3.2 Entrevista com o Gerente B 

 

A entrevista com o Gerente B foi realizada no dia 18 de setembro, na Empresa B, 

iniciada às 9:30h e encerrada às 10:23h, totalizando, nessa sessão, 53 minutos. Fomos 

informados pela recepcionista que o Gerente B participava de uma reunião e que poderíamos 

aguardar. Às 9:20h, fomos recebidos pelo Analista B, que nos direcionou a um corredor que dá 

acesso às cinco salas de reuniões próximas à recepção que são compartilhadas por todos os 

departamentos da Empresa B; entramos na última sala. O Analista B nos informou que o 

Gerente B já estava ciente de nossa chegada e que viria em poucos instantes. 

A sala de reuniões é um ambiente climatizado, bastante silencioso, com uma mesa 

retangular, seis poltronas, um quadro branco. Enquanto o Analista B providenciava a 

climatização do ambiente, localizamos, no computador, o Roteiro de perguntas para entrevista 

com o Gerente B, ajustamos a posição e ligamos o equipamento de áudio. Às 9:30h, o Gerente 

B chegou e, assim, iniciamos. Diferente da entrevista com o Gerente A, o Analista B não 



76 

 

participou da entrevista. O Gerente B respondeu a todas as perguntas atenta e objetivamente, 

relatou experiências profissionais, mostrando-se engajado às inúmeras ações e projetos de todos 

os subsistemas de RH, como o RS. 

O Gerente B foi contratado, em 2006, com a missão de implementar um RH na Empresa 

B, que antes contava apenas com um pequeno departamento responsável pela Folha de 

pagamento. Para atuar na área de RS, o Gerente B opta pela admissão de psicólogos porque, 

segundo ele, são profissionais formados para avaliar o comportamento das pessoas e têm 

domínio quanto à aplicação de testes psicológicos, que fazem parte da avaliação 

comportamental, e esse é o foco da área de RS. Atualmente, o RH é uma fábrica de regras, de 

processos e de novas ações e conta com uma estrutura muito grande e que atende a todos os 

subsistemas. 

A maior expectativa da Empresa B para essa área de RS, considerada pelo participante 

como a porta de entrada da empresa, é trabalhar com pessoas que consigam seguir regras e ter 

uma visão muito clara de processos; dessa forma, a pessoa que está no RS deve estar alinhada 

às propostas, aos objetivos, às estratégias, conhecer todas as áreas, as lojas, os CDs e ter uma 

visão mais abrangente, mais holística do negócio. A Empresa B busca o colaborador que tenha 

o perfil do segmento varejista, com foco em vendas, ao atendimento ao cliente, que seja 

resiliente, que tenha uma postura de reciprocidade, colaboração. 

Por essa razão, os PSA são todos baseados na avaliação do perfil comportamental, um 

“pré-requisito máximo que representa 90% daquilo que o RH procura investigar”. Além da 

aderência à cultura institucional, os Analistas de RS avaliam as competências e habilidades 

necessárias para que o colaborador possa exercer suas atividades profissionais. Todos os testes 

aplicados aos candidatos foram implementados pelo Gerente B e passam por uma reavaliação 

anual; além disso, o RH faz uma pesquisa de mercado em outras empresas para ver quais testes 

estão sendo mais utilizados e se estes podem ser adaptados às demandas da Empresa B. 

Para o Gerente B, as empresas são um universo vivo. Para lidar nesse ambiente tão 

dinâmico, o maior desafio da área de RS é a falta de pessoas que queiram assumir riscos, 

demandas maiores de trabalho, que tenham disponibilidade para atuarem no varejo, que tem 

um perfil muito dinâmico e específico. A maior oferta de perfil hoje são candidatos jovens, a 

Geração Y, que é uma geração inconformada, despreocupada, imediatista; esse é um perfil que 

as empresas não conseguem agradar fácil porque está muito mais focado nos desafios do que 

nos benefícios; entretanto, às vezes, os desafios que surgem tornam-se, na verdade, um 

problema, porque são inseguros ou porque não têm preparo para isso. 

Perguntamos ao Gerente B o que significa uma contratação assertiva e ele acredita que 

seja quando o colaborador é aprovado no período de experiência, quando ultrapassar as 
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barreiras e os desafios dos 90 dias, “a prova de fogo”, o período em que o RH avalia se o 

colaborador tem ou não condições de permanecer na Empresa B. Todos os colaboradores de RS 

são muito empenhados, muito técnicos porque sabem que se falharem no processo seletivo terão 

que responder por isso (forte!!!). Para auxiliar o trabalho dos Analistas de RH, todos os líderes, 

de encarregado à diretoria, são formados em RS; o RH os orienta a como se comportarem 

durante uma entrevista, quais as informações devem ser investigadas, como avaliarem o perfil 

de cargo e buscarem isso no candidato. 

O Gerente B considera o teste de Redação como importante avaliação comportamental 

e que reprova muitos candidatos, já que o RH não pode contratar um colaborador que não tenha 

o discernimento mínimo sobre o que seja o tema proposto e desenvolver sobre ele. Dependendo 

do cargo, a Redação não é soberana, ela atua como um complemento para a avaliação de níveis 

de inteligência e de percepção, verificar se o sujeito é capaz de entender o que está sendo pedido 

e atingir resultados. 

Como avaliador de textos, desde o início de sua carreira no subsistema de RS, o Gerente 

B considera que de nada adianta o candidato escrever bem se no texto não foi discutido sobre 

o tema proposto. Nesse sentido, as propostas e os temas dos PSA sugeridos são voltados para o 

mercado de trabalho com o objetivo de investigar se o candidato sabe o que está acontecendo à 

volta dele. Segundo o participante, para escrever bem, o candidato tem que ter noção do mundo, 

tem que ler, assistir aos jornais, ter uma análise crítica e, quem não tem esse perfil, não consegue 

colocar suas ideias no papel, é “limitado em todas as possibilidades”. 

Perguntamos ao Gerente B se ele considera que a escola tem conseguido preparar essas 

pessoas para ingressarem no mercado de trabalho. O participante nos informou que, no caso do 

ensino médio, percebe muita dificuldade de expressão, de comunicação dos jovens. O RH 

desenvolve um programa com objetivo de preparar os filhos dos funcionários, de 14 a 18 anos, 

para o mercado de trabalho, orientando-os a como elaborar um currículo profissional, como se 

comportar numa entrevista de emprego e também como fazer uma Redação. Através dessa 

atividade, o Gerente verifica que a maioria deles não sabe escrever, que há muitos “erros de 

língua portuguesa”, uso de linguagem imprópria, como gírias, abreviações, configurando-se 

“um cenário assustador”. Dessa forma, não considera que a escola tenha conseguido preparar 

os jovens para os desafios do mercado de trabalho. 

Outra questão apontada como impactante pelo Gerente B é o uso do e-mail, um suporte 

de comunicação muito utilizado entre os colaboradores dos setores administrativos, já que, 

muitas vezes, precisa ler duas, três vezes para entender o que a pessoa quer dizer e, ainda assim, 

é necessário telefonar e perguntar o que ele realmente quis dizer, tamanha é a dificuldade de 

colocar, de expor ideias no papel. Da mesma forma, o Gerente B afirma que é recorrente uma 
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quantidade grande de líderes procurarem por ele pedindo ajuda porque não conseguem se 

comunicar de maneira eficiente com seus subordinados. 

Para tentar amenizar o problema, o líder do RH, há três anos, trabalha a comunicação 

como meta e criou blogs, cartilhas de instrução. Para ele, o que falta não é comunicação, “o que 

falta é o empenho de se fazer ser entendido, de ter o cuidado, de se colocar no lugar do outro e 

saber como o outro vai receber aquela mensagem”. Por várias vezes, também, o Gerente B 

tentou contratar cursos de LP voltados para a escrita de e-mails, para orientar os colaboradores 

sobre como devem se comunicar, para que eles se preocupassem com a acentuação das palavras 

e a formatação do texto, mas afirmou nunca ter encontrado uma instituição com esse foco e que 

aceitasse esse desafio. 

Também é desafiador o fato de que a Empresa B é estruturada por muitos níveis 

hierárquicos e de escolaridade e as mensagens, enviadas através dos comunicados, dos e-mails, 

do blog, do jornal trimestral, que são administrados pelo RH, devem ser iguais para todos os 

colaboradores, desde o auxiliar de operações, que é o primeiro nível da empresa até o presidente; 

todos devem compreender o que o RH pretende comunicar. Esse é um dos motivos pelo qual o 

teste de Redação é rigidamente adotado, para que seja possível investigar essas competências, 

descartar os candidatos que realmente não sabem escrever para tentar evitar problemas futuros. 

De acordo com as experiências do Gerente B na área de RS, muitos candidatos, 

sobretudo aqueles cujas funções sejam mais operacionais, desistem de prosseguir com o PSA 

quando são informados que terão de fazer o teste de Redação, aplicado ainda nas primeiras 

etapas. Perguntamos ao participante se ele considera a linguagem um instrumento de poder no 

mercado de trabalho e, para ele, isso depende muito das funções do cargo; se este for muito 

específico, muito técnico, não, mas se for da área comercial ou daquelas em que ele tenha que 

vender ideias, convencer uma pessoa de alguma coisa, sim. 

 

5.2.4 Etapa 4: Entrevistas com os Analistas A e B 

 

Para as entrevistas com os Analistas A e B, elaboramos um Roteiro de perguntas28 que 

nos auxiliou a organizar e pontuar os tópicos mais relevantes a serem abordados. Entretanto, 

assim como ocorrido na primeira experiência com esse gênero discursivo, houve, naturalmente, 

diálogos, troca de experiências, interação, espontaneidade durante ambos os encontros. 

As entrevistas foram realizadas com o objetivo de investigar o posicionamento dos 

profissionais que atuam diretamente na área de RS das Empresas A e B. Conduzimos as 

                                                 
28 Anexo C: Roteiro para entrevistas com os Analistas A e B, p. 131. 
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perguntas com o objetivo conhecermos como são executados os PSA, sobretudo, com relação 

às etapas de seleção, as atividades aplicadas em cada etapa, o que procuram avaliar em cada 

atividade, quais são os motivos pelos quais adotam a avaliação da produção escrita, como a 

Redação, como são concebidas e desenvolvidas as propostas, quais são os critérios e 

ferramentas nos quais se baseiam para avaliação da escrita e, entre outras questões, de que 

maneira estas atividades interferem nos resultados dos PSA. 

Consideramos que os dados qualitativos e quantitativos coletados durante esta etapa de 

investigação tenham sido demasiado produtivas para este estudo, já que as experiências dos 

profissionais de RS são reflexos do posicionamento estratégico das Empresas A e B, verificado 

na etapa anterior, com os Gerentes A e B, e que, junto à coleta de documentos, através da 

materialidade discursiva, realizada na etapa seguinte, foi possível compreender que concepções 

de língua, linguagem, texto e sujeito são adotadas na esfera corporativa. 

 

5.2.4.1 Entrevista com o Analista A 

 

A entrevista com o Analista A foi realizada no dia 20 de maio, na Empresa A, e 

organizada em duas partes. A primeira ocorreu das 10:40h às 11:20h, momento em que 

esperávamos pela chegada do Gerente A, totalizando, nessa sessão, 40 minutos. A segunda parte 

ocorreu após o intervalo para almoço, das 14:30h às 15:10h, totalizando, nessa sessão, 40 

minutos. 

O Analista A se mostrou muito atento e atencioso durante toda a entrevista respondendo 

às perguntas que lhe eram feitas e exemplificando, como Analista de RS, algumas experiências 

vividas na Empresa A ou em outras situações de sua vida pessoal. O Analista A também esteve 

bastante interessado em conhecer novas ferramentas de avaliação de competências dos 

candidatos para que estas pudessem auxiliá-lo como avaliador de textos e de pessoas. 

No primeiro momento da interação, centramos nossos esforços em conhecer as 

atividades profissionais desempenhadas pelo participante e direcionamos nossas perguntas no 

sentido de conhecermos, detalhadamente, cada etapa dos PSA conduzidos por ele. 

O Analista A nos informou, a princípio, que as etapas dos PSA não seguem um padrão 

rígido para todas as vagas, já que há alguns fatores que determinam as etapas, as atividades, 

inclusive quais os testes que serão ou não aplicados aos candidatos. Um dos fatores é o perfil 

da vaga, sobretudo se ela é de nível operacional ou nível estratégico. Isso significa que os testes 

são selecionados de acordo com o briefing da vaga, tendo em vista as funções do cargo e as 

competências exigidas. O tempo é outro fator determinante; se o Analista A precisa de mais 

tempo para a conclusão do PSA, aumenta o número de testes, e se precisa concluí-lo em menos 
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tempo, reduz a quantidade. Outro determinante é o fato de que todas as vagas são divulgadas 

externa e internamente à Empresa A, os próprios colaboradores podem candidatar-se e, dessa 

forma, alguns testes são dispensados; nesses casos é aplicado somente o teste de Redação. 

O prazo estabelecido para a conclusão dos PSA é de quinze dias, mas nem sempre é 

possível ser cumprido, principalmente porque faltam candidatos, e esse, segundo o Analista A, 

é o maior desafio que enfrentam na área de RS. Em média, são três candidatos por PSA, entre 

os quais o Analista A seleciona dois (às vezes 3) finalistas para apresentar ao Gestor solicitante 

da abertura da vaga, o qual compartilha com o RH as responsabilidades quanto à escolha do 

candidato mais adequado ao perfil da vaga. O participante nos informou que o RH dispõe de 

um documento, uma Ficha de Parecer, na qual justifica se indica ou não o candidato ou se o 

indica com ressalvas para que o departamento se resguarde quanto ao trabalho que foi realizado 

durante o PSA. Há PSA em que o Analista A indica apenas um candidato ao Gestor, caso 

considere que seu perfil seja adequado à vaga e também para não perder o candidato, 

principalmente se, durante a entrevista, ele investigou se o candidato está participando de outros 

PSA de outras empresas. 

Para o Analista A, a entrevista individual ainda é a melhor técnica para avaliação de 

perfil comportamental, pois acredita que o “olho-no-olho”, o contato direto com o candidato, 

seja a técnica mais eficiente para investigar se o candidato se enquadra aos valores, à missão, à 

visão, à cultura da Empresa A. Esses aspectos são tão ou mais decisivos na escolha dos 

candidatos do que os resultados dos testes psicológicos ou de conhecimentos gerais e/ou 

técnicos. 

Durante a entrevista individual, o Analista A procura deixar os candidatos bastante à 

vontade, pensando tanto no bem-estar do sujeito, que sabe que está sendo a todo momento 

avaliado, quanto para que dele possa retirar a maior quantidade de informações pessoais e 

profissionais. Quanto aos aspectos pessoais, o Analista A procura investigar a vida particular 

dos candidatos, onde e com quem moram, como é a rotina familiar, se têm vícios, crença 

religiosa, hobby, quais são os pontos de melhoria e os pontos positivos que o candidato acredita 

ter. Com relação aos aspectos profissionais, o Analista A investiga as experiências relativas à 

vaga a qual o candidato está pleiteando, as situações em que obteve êxito e/ou fracasso, os 

motivos pelos quais saiu do último emprego, quais os recursos o candidato acredita serem 

necessários para melhorar as práticas em sua área de atuação, qual a pretensão salarial e os seus 

objetivos profissionais. 

Os candidatos não são informados previamente com relação a quantos e a quais testes 

serão submetidos, com exceção da avaliação de Redação, que é aplicada a todos os cargos – do 

operacional ao estratégico – e demanda mais tempo para ser realizada; o Analista A opta por 



81 

 

informá-los para que se programem com antecedência. Perguntamos ao participante qual a 

reação dos candidatos ao serem informados de que realizarão o teste de Redação e ele nos 

informou que não se sentem confortáveis na maioria das vezes e “torcem o nariz”. Ou seja, 

sentem-se inseguros com relação a sua prática escrita. 

A adoção da Redação como etapa obrigatória a todos os PSA da Empresa A é uma 

exigência do Gerente A, entretanto, não é considerada eliminatória a todos as vagas, sobretudo 

aquelas mais operacionais, como auxiliares de serviços gerais, de panificação, de carga e 

descarga. Segundo o Analista A, as atividades desempenhadas por estes profissionais não 

dependem do uso da língua e, por isso, a avaliação é aplicada mas não é decisiva ao resultado 

do PSA. As referências pessoais e a vontade de trabalhar, que podem ser observadas durante as 

entrevistas, são etapas eliminatórias para esse perfil de vagas. Por outro lado, para os cargos de 

níveis Médio e Superior, que hierarquicamente compreendem os níveis de Assistentes, 

Analistas, Encarregados, Gerentes, a avaliação da Redação é considerada etapa eliminatória. 

Para que pudéssemos analisar de maneira mais abrangente a avaliação escrita, a Redação, 

utilizada como ferramenta de avaliação e seleção de candidatos aos PSA da Empresa A, foi 

necessário que compreendêssemos como são distribuídas as etapas dos PSA e os testes 

aplicados em cada uma delas. É relevante ressaltarmos que os critérios empregados para a 

seleção das etapas e atividades aplicadas nos PSA são estabelecidos a partir do briefing de cada 

vaga. A seguir, apresentamos essas etapas. 

 

Cargos de nível operacional: Níveis Fundamental e Médio 

 

 

Primeira etapa: Abertura do PSA 

 

 

 Divulgação da vaga: Site da Empresa A, nas lojas, jornais impressos, programas de TV, 

sites de empregos, grupo de Facebook, TV, locais públicos 

 Triagem dos candidatos: Pré-seleção de perfis e convocação para entrevista coletiva 

 Entrevista coletiva: Dinâmica (se houver muitos candidatos); apresentação institucional 

(realizada uma vez por semana) 

 Análise curricular: Direcionamentos dos candidatos aos perfis das vagas abertas 

 

Segunda etapa: Avaliação do perfil dos candidatos 
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 Entrevista individual com o RH: Avaliação de perfil e de competências (eliminatória e 

aplicada a todos os candidatos) 

 

Terceira etapa: Aplicação de testes 

 

a. Avaliação psicológica 

 Palográfico29: Avaliação de agilidade e produtividade (aplicado apenas aos candidatos a 

cargos administrativos) 

b. Avaliação de conhecimentos Gerais 

 Língua Portuguesa/ Raciocínio lógico 

 Fixação (Matemática) 

 Redação (eliminatória para cargos administrativos e aplicada a todos os candidatos).  

 

c.         Investigação de referências: pessoais, profissionais (eliminatória) 

 

Quarta etapa: Seleção do candidato entre os finalistas 

 

 Entrevista final com o RH e com o Gestor solicitante da abertura da vaga 

 

Cargos de nível estratégico: Nível Superior – Cargos de Liderança/Gestão 

 

 

Primeira etapa: Abertura do PSA 

 

 Divulgação da vaga: Site institucional, sites de emprego, grupos de Facebook 

 Análise curricular 

 

Segunda etapa: Avaliação do perfil dos candidatos 

 

 Entrevista com o RH (eliminatória e aplicada a todos os candidatos) 

 Investigação de referências pessoais e profissionais 

                                                 
29  Trata-se de uma análise qualitativa de perfil em que são considerados: distância, grupamento, inclinação, 

tamanho, direção dos Palos; distância entre linhas, margens esquerda, direita e superior; pressão, qualidade tipo, 

traçado e irregularidades do traçado; organização ou ordem. Disponível em: 

http://www.rhportal.com.br/artigos/rh.php?idc_cad=yo8jzb4yr. 
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Terceira etapa: Aplicação de testes 

 

 Avaliação psicológica 

 D230: Avaliação de atenção 

 BPF31: Avaliação de personalidade e liderança 

 Avaliação de conhecimentos Gerais 

 Redação (eliminatória e aplicada a todos os candidatos) 

 Quarta etapa: Seleção do candidato entre os finalistas 

 Entrevista com o RH e com o Gestor solicitante da abertura da vaga 

 

Conforme observamos, a avaliação de Redação é aplicada na terceira etapa para ambos 

os níveis, juntamente à avaliação psicológica, e é um dos testes considerados como sendo de 

conhecimentos gerais. Para aplicar a avaliação de Redação, o Analista A entrega aos candidatos 

uma folha de papel A4, sem pauta, uma caneta e informa oralmente que devem ser escritas entre 

20 a 30 linhas e sobre qual tema deverão discutir. Não há limite de tempo estabelecido para a 

escrita do texto e nem folha para rascunho. 

Segundo o Analista A, a Redação é aplicada posteriormente à entrevista individual para 

que possa confirmar e/ou confrontar as informações pessoais e profissionais fornecidas pelos 

candidatos e porque ele acredita que apenas pelo texto não seja possível analisar todo o perfil 

comportamental dos sujeitos. Pensando nisso, o tema sugerido aos candidatos é “Quem sou 

eu?”, ou, utilizado com menos frequência, “O que você faria para melhorar as práticas no 

ambiente de trabalho?”. Não há sugestão ou especificação quanto ao tipo ou gêneros discursivos 

textuais os candidatos deverão produzir. 

Para avaliar o texto, o Analista A não utiliza nenhuma ferramenta e não há critérios para 

avaliação; a nota é estabelecida por níveis como “Bom / Ruim” ou “++ / – – ”. Ele lê a Redação, 

observa se o candidato “escreve retinho, de maneira organizada, se rasura, rabisca”. O Analista 

A observa os equívocos ortográficos ou de estrutura textual, mas, na maioria das vezes, apenas 

“passa o olho no texto”, fazendo uma leitura dinâmica. O avaliador não faz marcações no texto, 

pois não se sente confortável em dizer que sabe escrever tudo certo, admite ter muitas dúvidas 

e, por isso, não aponta o que o candidato errou. Também porque, às vezes, a vaga é muito 

                                                 
30  O D2 é um teste que permite avaliar a capacidade de concentração dos sujeitos, medir a velocidade de 

processamento de informação, a precisão e aspectos qualitativos relacionados ao desempenho. É constituído por 

um manual técnico e folhas de respostas auto-corrigíveis. Disponível em http://www.edipsico.pt/d2.htm. 
31 A Bateria Fatorial de Personalidade é um instrumento psicológico para a avaliação da personalidade a partir do 

modelo dos cinco fatores (CGF) que inclui as seguintes dimensões: Neuroticismo, Extroversão, Socialização, 

Realização, Abertura. Disponível em: http://phh.etspace.org/personalidade.html. 

http://www.edipsico.pt/d2.htm
http://www.edipsico.pt/d2.htm


84 

 

operacional, de limpeza, e, por essa razão, utiliza a avaliação de Redação para conhecer mais 

sobre a vida e os valores do candidato e se ele sabe ou não escrever. 

Durante a avaliação, o Analista A considera que os aspectos mais relevantes a serem 

observados sejam a ideia central (adequação ao tema), o gerundismo, os erros ortográficos de 

maneira geral e as rasuras; para o avaliador, elas representam um equívoco grave e revelam 

falta de planejamento e organização. Quando inquerido sobre as maiores dificuldades ao avaliar 

os textos dos candidatos, o entrevistado revelou que as próprias inseguranças quanto ao uso da 

norma-padrão representam grande desafio. 

 

5.2.4.2 Entrevista com o Analista B 

 

A entrevista com o Analista B foi realizada no dia 20 de maio, na Empresa B, teve início 

às 15:50h e término às 17:20h, totalizando, nessa sessão, 1h e 30 minutos. A Empresa B dispõem 

de algumas salas de reunião próximas à recepção, no térreo, e fomos direcionados pelo Analista 

B para uma delas. Apesar de aparentemente desconfortável no início da entrevista, o Analista 

B mostrou-se disposto a responder a todas as perguntas, contextualizando-as às situações reais, 

vivenciadas na Empresa B, destacando, em diversos momentos, a relevância do olhar e das 

ferramentas utilizadas pelos psicólogos para avaliar competências e selecionar pessoas. 

Segundo o participante, o RH é um departamento forte principalmente porque é liderado 

por um Gerente forte e que valoriza as pessoas, e isso é uma “parte cultural da Empresa B, ter 

esse olhar para o sujeito”. Para atuar na área de RS, a Empresa B exige graduação em Psicologia 

e acredita que estes profissionais contribuam positivamente aos PSA porque são pessoas que 

estudam para realmente entender as pessoas e, por isso, têm mais capacidade para avaliá-las, 

além de terem “um olhar mais macro sobre as situações”. 

Perguntamos ao Analista B quais são seus maiores desafios como profissional de RS e 

ele nos respondeu que são a escassez de candidatos e de ter que lidar com um perfil cada vez 

mais jovem (o mais frequente nos PSA) que não domina os conhecimentos técnicos e que, 

devido a isso, o PSA deve ser todo baseado na avaliação por competências voltado para o perfil 

comportamental. A avaliação do perfil comportamental dos candidatos se faz relevante porque 

é por meio dela que os valores morais são investigados e pelo fato de que essa sobrepõe-se a 

todas as outras. Dessa forma, segundo o Analista B, não adianta o candidato dispor de 

conhecimentos técnicos se a parte comportamental ele não vai mudar seu comportamento e a 

Empresa B não tem condições de desenvolvê-lo nesse aspecto. 

Centramos nossos esforços em conhecer as atividades profissionais desempenhadas 

pelo participante, que evidenciou a relevância e credibilidade do RH para os negócios da 
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Empresa B e mostrou ter bastante conhecimento sobre os processos internos da área de RS e 

organizacionais. O Analista B nos informou que os profissionais de RS têm total liberdade para 

aplicar testes, para ministrar treinamentos e por isso estão sempre estudando novas ferramentas, 

novos métodos de avaliação. 

As etapas dos PSA não seguem um padrão rígido, já que o perfil das vagas é o fator que 

determina tanto as etapas quanto os testes a serem aplicados aos candidatos. A escolha dos testes 

é baseada de acordo com as tarefas que serão desempenhadas pelo colaborador no exercício de 

sua função. Com relação a isso, o participante exemplificou que um RH que não é um bom 

comunicador não é um bom RH, por isso, ao avaliarem um candidato à vaga de Analista de RH, 

devem ser aplicados testes direcionados à avaliação das competências de linguagem, de 

comunicação, pois a “questão gramatical” e o relacionamento são relevantes para esse cargo; já 

para a vaga de Analista Fiscal, que passa o dia inteiro sem se comunicar, esses tipos de testes 

são aplicados, entretanto, não exercem grande influência no resultado do PSA. 

O Analista B nos informou que, apesar de todo o processo de seleção ser baseado na 

avaliação do perfil comportamental – já que a Empresa B pode mudar sua condição técnica, 

mas não seu caráter – a avaliação da escrita é essencial porque é necessário saber se as pessoas 

sabem escrever não apenas para serem admitidas, mas também para analisarem a capacidades 

de elas se desenvolverem na Empresa B. O participante considera um grande desafio lidar com 

pessoas que têm pós-graduação e escrevem errado, ou seja, com muitos equívocos de ortografia. 

O nível hierárquico das vagas abertas é determinante para que seja estabelecido o prazo 

para que os Analistas de RS concluam os PSA, que é de 20 a 30 dias. O prazo para conclusão 

dos PSA é, de certa forma, flexível, pois, segundo o participante, o Gerente B sempre insiste na 

concepção de que não adianta concluí-los dentro do tempo se o RH não estiver contratando com 

qualidade, se o Analista de RS se preocupar em apenas bater meta e não contratar pessoas que 

desempenharão felizes suas atividades profissionais e se a pesquisa de clima não estiver sendo 

satisfatória. 

São realizados recrutamentos e seleções externas e internas, sendo estas últimas bastante 

frequentes porque o presidente da Empresa B se preocupa com o desenvolvimento dos 

colaboradores e por isso dispõe de uma política que priva pela oferta de oportunidades de 

crescimento profissional aos seus colaboradores. Grande parte dos Gerentes das lojas ingressou 

na Empresa B como repositores de estoque, tiveram acompanhamento do RH, treinamento e 

conseguiram traçar um plano de carreira. 

Conforme relatou o participante, em um evento institucional, o presidente pediu aos 

colaboradores que valorizassem as pessoas devido ao fato de que materiais eles sempre terão 

os mesmos dos concorrentes, as mesmas lojas, mas o que podem ter de diferente são as pessoas. 
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Por isso, o que a Empresa B tem hoje de melhor é o atendimento. O RH compartilha com os 

Gestores solicitantes da abertura da vaga o poder de decisão sobre a seleção do candidato mais 

apto a ocupá-la e a formaliza através de um documento, um Parecer do RH, que é assinado pelo 

Analista condutor do PSA, pelo Gestor e pelo Gerente B para que possam se resguardar 

materialmente. O Analista B acredita que tanto a entrevista por competências – aquela a partir 

da qual pode avaliar o que o candidato mais se destaca e se identifica – quanto os testes 

psicológicos sejam as ferramentas mais eficientes para avaliação do perfil comportamental dos 

candidatos. 

Os candidatos não são informados sobre quais os testes são aplicados durante as etapas 

dos PSA para que a ansiedade ou o nervosismo não interfiram negativamente na estabilidade 

emocional dos mesmos. Em média, de quatro a cinco candidatos se inscrevem por PSA entre 

os quais pelo menos três finalistas chegam à etapa final, que é a entrevista com o RH e o Gestor 

solicitante da abertura da vaga. 

As etapas dos PSA e os testes aplicados aos candidatos variam de acordo com os níveis 

hierárquicos das vagas abertas. Para que pudéssemos analisar de maneira mais abrangente a 

avaliação escrita, a Redação, utilizada como ferramenta de avaliação e seleção de candidatos 

aos PSA da Empresa B, foi necessário que compreendêssemos como são distribuídas as etapas 

dos PSA e os testes aplicados em cada uma delas, distribuição esta que apresentamos na 

sequência: 

 

Cargos de nível operacional: Níveis Fundamental e Médio 

 

Primeira etapa: Abertura do PSA 

 

 Divulgação da vaga: Site institucional, nas lojas, sites de Emprego, grupos de Facebook 

 Análise curricular 

 Investigação de referências: pessoais, profissionais e SPC32 (eliminatória) 

 

Segunda etapa: Avaliação técnica 

 

 Varia de acordo com o perfil a vaga (eliminatória) 

 

 

                                                 
32 Serviço de Proteção ao Crédito. 
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Terceira etapa: Avaliação psicológica 

 

 Palográfico ou AC (depende do nível de escolaridade) 

 D2 

 

Quarta etapa: Avaliação de conhecimentos gerais (depende do perfil da vaga) 

 

 Língua Portuguesa 

 Raciocínio lógico 

 Conhecimentos sobre a função (elaborada pelo RH ou pelo Gestor) 

 Redação (aplicada a todas vagas) 

 

Quinta etapa: Avaliação do perfil do candidato 

 

 Entrevista com o RH (eliminatória) 

 

Sexta etapa: Seleção do candidato entre os finalistas 

 

 Entrevista com o RH e com o Gestor solicitante da abertura da vaga 

 

Cargos de Analista e níveis estratégicos Gestão/Gerência: nível Superior 

 

Primeira etapa: Abertura da vaga – Recrutamento 

 Divulgação da vaga: Site institucional, sites de emprego, grupos de Facebook, Linkedin 

(busca ativa de candidatos) 

 Análise curricular 

 Investigação de referências pessoais e profissionais 

 

Segunda etapa: Avaliação de Conhecimentos 

 

a. Técnicos: De acordo com o perfil da vaga 

b. Avaliação de conhecimentos gerais 

 Redação (eliminatória) 
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 Avaliação discursiva sobre pesquisa de mercado (aplicado aos candidatos a cargos de 

Gerência) 

 

Terceira etapa: Avaliação de perfil do candidato 

 

 Entrevista com RH 

 

Quarta etapa: Avaliação Psicológica 

 

 VECA33 (aplicado aos candidatos a cargos de Gestão) 

 DISC34 (aplicado aos candidatos a cargos de Gerência – eliminatória) 

 

Quinta etapa: Seleção do candidato entre os finalistas 

 

 Entrevista com o RH e com o solicitante da abertura da vaga 

Conforme observamos, a avaliação de Redação é um dos testes de conhecimentos 

aplicados na segunda etapa, para todos os candidatos, de todos os níveis hierárquicos, 

juntamente à avaliação psicológica, e é eliminatória para a maioria das vagas, com exceção 

daquelas mais operacionais. 

A proposta de Redação é estruturada em uma folha de papel A4, sem pauta, com espaço 

para identificação do candidato e, abaixo, centralizado, o tema a ser discutido. Não há nem 

limites de linhas a serem escritas e nem de tempo para a conclusão do teste e também não são 

entregues folhas para rascunho. Segundo o Analista B, a avaliação de Redação é aplicada 

anteriormente à entrevista individual para que esta possa lhe auxiliar a identificar se os valores 

dos candidatos estão alinhados aos da empresa e, dessa forma, possa uni-la à avaliação técnica, 

conforme exigir o perfil da vaga, eliminar os candidatos que não se adequarem a ele e prosseguir 

com o processo de seleção com aqueles considerados mais aptos. 

Perguntamos ao Analista B qual é a reação dos candidatos ao receberem a proposta de 

Redação e ele nos informou que muitos reagem com tranquilidade, já são acostumados com 

esse tipo de teste em PSA, pois é uma avaliação bastante frequente e comum, mas há muitos 

                                                 
33  O VECA é um sistema de mapeamento de vinte competências relativas aos comportamentos gerencial e 

administrativo, sendo que doze são voltadas para o fator resultado e oito para o fator relacionamento. Disponível 

em: http://www.webveca.com.br/06_04.asp?zera_navegador=1. 
34 O DISC é uma ferramenta de análise de perfil comportamental usada por grande parte das empresas no mundo 

todo. Por meio de questionários, o resultado é gerado baseado nas leras D para dominância, I para influência, S 

para estabilidade e C para conformidade. Disponível em: http://www.disc.com.br/htn/artigos/o-que-e-o-disc. 
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também que têm preguiça e “arregalam os olhos”. Em geral, os temas das redações são 

direcionados à avaliação do perfil comportamental do candidato em situação de trabalho como: 

“Novas práticas e tendências da área ‘tal’”, ou: “Qual a importância do cargo desejado para sua 

vida e o que a Empresa B pode esperar de você caso ocupe este cargo?”; em algumas (poucas) 

situações, o Gestor solicitante da abertura da vaga sugere o tema – sempre relacionado ao 

comportamento profissional e para verificar as intenções do candidato com relação à vaga. Não 

há especificação de qual tipo ou gênero discursivo textual o candidato deverá produzir, já que 

esse tipo de conhecimento não será utilizado e não afetará a realização das atividades 

profissionais de nenhum colaborador da Empresa B. 

Para avaliar o texto, o Analista B não utiliza nenhuma ferramenta e não há critérios de 

avaliação e nem especificação quanto ao tipo ou gêneros discursivos textuais; a nota é 

estabelecida por níveis como “atende” ou “não atende”. O Analista B nos informou que lê as 

Redações dos candidatos e depois “passa o olho” e circula no texto somente aquilo que 

considera “estranho”, pois afirmou não ser possível realizar uma avaliação mais substancial 

devido à falta de tempo, já que precisa avaliar também os outros testes aplicados. O participante 

acredita que através da Redação seja possível verificar se o candidato é hiperativo, se é muito 

acelerado – e por isso o texto dele não tem pausa, não tem pontuação – ou se o raciocínio dele 

que é muito rápido e não consegue parar e, geralmente, rasura muito porque ele não planeja 

antes de escrever. 

Durante a avaliação, o Analista B considera que os aspectos mais relevantes a serem 

observados sejam a gramática (se o candidato tem bom vocabulário, se tem equívocos de 

ortografia e concordâncias); o planejamento textual e a rasura, considerada uma falta grave, 

pois isso significa desorganização e falta de planejamento; ele observa também se o candidato 

escreve em linha reta, se é organizado, se demonstra ser estável e admitiu não gostar de ver 

rasuras no texto. 

Na visão do Analista B, a avaliação das noções básicas de gramática e ortografia são 

relevantes, porém, não significa que ele esteja interessado em avaliar se o candidato domina as 

teorias (normas) da língua portuguesa, mas sim, se ele dispõe de um bom vocabulário e se 

comunica de maneira adequada e, nesse sentido, considera que a Redação seja uma boa 

ferramenta para avaliar aquilo que o candidato realmente sabe e pensa. Quando inquerido sobre 

as maiores dificuldades ao avaliar os textos dos candidatos, o entrevistado revelou que se 

considera um bom utilizador da língua, mas que não se sente confortável em avaliar a escrita 

dos outros. 
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5.2.5 Etapa 5: Coleta de documentos 

 

Os documentos coletados foram entregues pelos Analistas A e B, nas Empresas A e B, 

respectivamente, na mesma data em que ocorreram as entrevistas com os participantes. O 

objetivo dessa etapa é compreendermos de que maneira as estratégias de cada Empresa se 

materializam discursivamente através dos testes aplicados pelos Analistas de RS durante os três 

PSA acompanhados pelos pesquisadores durante a primeira fase da pesquisa. Solicitamos aos 

Analistas A e B que nos entregassem todo o material escrito produzido durante esses três PSA 

de níveis hierárquicos e/ou de escolaridade distintos. Esse material é considerado, neste estudo, 

como práticas discursivas utilizadas como ferramentas de avaliação e seleção de pessoas na 

esfera corporativa. 

Consideramos as informações e os dados obtidos nessa etapa bastante significativos, 

pois a materialidade discursiva desses documentos nos revela os perfis profissionais, as 

habilidades e competências necessárias, consideradas relevantes para cada Empresa para que 

os sujeitos possam realizar determinadas tarefas, e quais são suas ferramentas de avaliação para 

que possam selecionar os candidatos mais aptos a ocuparem o cargo vacante. Da mesma forma, 

essa materialidade nos auxilia a conhecer e compreender como circulam e são concebidas outras 

práticas de avaliação da escrita dos sujeitos que, para muito além da escola, continuam a ser 

aplicadas e reproduzidas em outras esferas, como a corporativa. 

Para efeitos de análise, neste estudo, são considerados os testes em que são avaliadas 

questões de conhecimentos gerais de Língua Portuguesa e o teste de Redação, aplicados aos 

candidatos de nível médio de escolaridade. A opção pela coleta de documentos dos candidatos 

de nível médio deve-se ao fato de que as ferramentas utilizadas pelos pesquisadores na segunda 

etapa da pesquisa são construídas a partir de critérios para esse nível de escolaridade, mas que, 

no entanto, podem ser adaptadas aos demais níveis. Consideramos como questão objetiva 

aquela em que o candidato precise responder utilizando apenas uma letra, uma palavra ou 

números, e como questão discursiva aquela em que o candidato precise redigir, pelo menos, 

uma frase, oração ou período. 

Todos os momentos de coleta de documentos foram gravados em áudio por um aparelho 

celular, e encontram-se disponíveis para eventuais consultas. 
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5.2.5.1 Documentos da Empresa A 

 

Os documentos da Empresa A35 foram coletados no dia 20 de maio, na sala de reuniões 

do RH e entregues pelo Analista A, que nos explicou detalhadamente a função e os objetivos 

de cada um deles. Durante a coleta, solicitamos ao Analista A que nos mostrasse e comentasse 

sobre os documentos utilizados em três PSA de níveis hierárquicos distintos conduzidos por ele. 

O Analista A nos informou que as vagas foram abertas e concluídas no mês de fevereiro. 

É necessário ressalvarmos que apresentamos a descrição do teste de Redação 36  é 

baseada conforme as informações obtidas durante a entrevista com o Analista A, na quarta etapa, 

e no momento de coleta de documentos. No Quadro 7, apresentamos as vagas, os níveis de 

escolaridade e os testes aplicados aos candidatos: 

 

 

Vaga 

 

Nível de escolaridade 

 

 

Testes aplicados 

 

 

 

Repositor de Frios 

 

 

Ensino Fundamental 

 

Língua Portuguesa 

e Raciocínio Lógico 

Fixação (Matemática 

e Ortografia) 

Redação 

 

 

 
Auxiliar de Caixa 

 

 

 

 
Ensino Médio 

 

Palográfico 

Língua Portuguesa 

 e Raciocínio Lógico 

Fixação (Matemática 

e Ortografia); 

Redação 

 

 

 

Gerente de Eletro 

 

 

 

Ensino Superior 

 

 

 

D2 

BPF 

Redação 

Quadro 7: Vagas, os níveis de escolaridade e os testes aplicados aos candidatos da Empresa A. 

 

Apresentamos os aspectos que consideramos mais relevantes em cada um dos 

documentos coletados: a Ficha de solicitação de emprego, o teste de língua portuguesa e 

raciocínio lógico e o teste de fixação. 

                                                 
35 Anexo D: Documentos da Empresa A, p. 132. 
36 Os testes Palográfico e de Redação não constam anexos devido ao fato de serem aplicados em uma folha de 

papel A4 em branco. 
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Documento 1: A Ficha de solicitação de emprego 

 

Trata-se de um documento de apresentação e identificação que é entregue pelo RH aos 

candidatos desprovidos de currículo profissional. É a partir das informações fornecidas nesse 

documento que os Analistas de RS fazem uma pré-seleção, direcionam os perfis dos candidatos 

às vagas abertas e conduzem as investigações sobre as experiências profissionais e suas 

referências pessoais durante a entrevista individual. Ao final desse documento há um espaço 

reservado ao Analista de RS para que este redija o parecer após a conclusão da entrevista. 

Na ficha de solicitação de emprego são requeridas as seguintes informações dos 

candidatos: 

 

 Cargos pretendidos 

 Dados pessoais 

 Situação familiar 

 Documentos pessoais 

 Situação educacional 

 Situação profissional 

 Referências pessoais 

 

Documento 2: O Teste de Língua Portuguesa e Raciocínio lógico 

 

Apesar de ser intitulado como sendo de Língua Portuguesa, neste teste observamos 

apenas uma questão objetiva referente à disciplina, a número 7, que avalia agrupamento silábico 

e formação de palavras, e as questões discursivas de 8 a 12 em que são avaliadas, empiricamente, 

competências de linguagem – apesar de serem direcionadas à avaliação dos perfis 

comportamentais pessoal e profissional. Segundo o Analista A, as questões que compõem os 

testes foram retiradas do material escolar de colaboradores que estão cursando os ensinos 

fundamental e médio. Apresentamos, no Quadro 8, o perfil do teste de Língua Portuguesa e 

Raciocínio Lógico, que é composto por doze questões, sete objetivas e cinco discursivas. 
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Questão 

 

 

Tipo da questão 

 

O que avalia 

 

Nº 

 

 

Objetiva 

 

Discursiva 

 

Comportamento 

 

Competências 

 

1, 2, 3, 4, 5, 7 

 

 

X 

   

X 

 

6 

 

 

X 

  

X 

 

 

8 a 12 

 

  

X 

 

X 

 

 

Questão 

 

 

Avaliação Comportamental 

 

 

Avaliação de Conhecimentos Gerais 

 

 

Nº 

 

 

Pessoal 

 

Profissional 

 

Língua Portuguesa 

 

 

Raciocínio Lógico 

 

1 a 5 

 

    
X 

 

6 

 

    
X 

 

7 

 

   
X 

 

 

8, 11 e 12 

 

  

X 

  

 

9 e 10 

 

 

X 

   

 

Questão 

 

Avaliação de Conhecimentos Gerais sobre Língua Portuguesa 

 

 

Nº 

 

 

Leitura/interpretação textual 

 

 

Gramática/Ortografia 

 

7 

 

  

X 

Quadro 8: Perfil do teste de Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico da Empresa A. 
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Documento 3: O Teste de Fixação 

 

O teste de Fixação é composto por quatro questões. A primeira e a segunda são questões 

objetivas de conhecimentos gerais sobre Matemática e a terceira e quarta são questões 

discursivas de conhecimentos gerais sobre Matemática e ortografia, já que as questões solicitam 

que o candidato escreva o resultado da operação por extenso. 

 

O Teste de Redação 

 

O Analista A aplica a proposta de Redação em uma folha de papel A4 em branco, sem 

pauta, e informa oralmente o tema a ser desenvolvido: “Quem sou eu?”. Este teste tem o 

objetivo de avaliar o perfil comportamental pessoal e avaliar as competências referentes aos 

conhecimentos sobre linguagem. 

 

5.2.5.2 Documentos da Empresa B 

 

Os documentos da Empresa B37 foram coletados no dia 20 de maio, na sala de reuniões, 

e entregues pelo Analista B, que nos explicou detalhadamente a função e os objetivos de cada 

um deles. Durante a coleta, solicitamos ao Analista B que nos mostrasse e comentasse sobre os 

documentos utilizados em três PSA de níveis hierárquicos distintos conduzidos por ele. No 

Quadro 9, apresentamos as vagas, os níveis de escolaridade e os testes aplicados aos candidatos: 

 

 

Vaga 

 

Nível de escolaridade 

 

 

Testes aplicados 

 

 

 

Operador de Caixa 

 

 

Ensino Médio 

 

Palográfico 

Língua Portuguesa 

e Raciocínio Lógico 1 

Redação 1 

 

 

 

Assistente de Marketing 

 

 

 

Ensino Superior incompleto 

 

Palográfico 

Língua Portuguesa 

e Raciocínio Lógico 2 

Redação 2 

 

                                                 
37 Anexo E: Documentos da Empresa B, p. 138. 
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Gerente de Vendas Regional 

 

 

 

Ensino Superior Completo 

 

 

DISC 

Redação 3: Pesquisa 

 de Mercado 

 

Quadro 9: Vagas, os níveis de escolaridade e os testes aplicados aos candidatos da Empresa B. 

Apresentamos os aspectos que consideramos mais relevantes em cada um dos 

documentos coletados: a Ficha de solicitação de emprego, o Teste de Língua Portuguesa e 

Raciocínio Lógico – que, apesar de não ser intitulado no próprio teste, é assim considerado pelo 

Analista B – e o Teste de Redação. 

 

Documento 1: A Ficha de solicitação de emprego 

 

Trata-se de um documento de apresentação e identificação que é entregue pelo RH aos 

candidatos desprovidos de currículo profissional. É a partir das informações fornecidas nesse 

documento que os Analistas de RS fazem uma pré-seleção, direcionam os perfis dos candidatos 

às vagas abertas e conduzem as investigações sobre as experiências profissionais e suas 

referências pessoais durante a entrevista individual. Ao final desse documento há um espaço 

reservado para uso exclusivo da empresa. 

Na ficha de solicitação de emprego, além de um espaço para foto 3x4, são requeridas as 

seguintes informações dos candidatos: 

 

 Cargos desejados 

 Salário pretendido 

 Dados pessoais 

 Situação familiar 

 Documentos pessoais 

 Condições para admissão 

 Situação escolar 

 Situação profissional 

 Referências pessoais 
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Documento 2: O Teste de Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico 

 

O documento 3 é composto por dez questões. As questões 1, 2, e 4 são discursivas e 

avaliam o perfil comportamental pessoal; a questão 3 é composta por duas questões discursivas 

que também avaliam o perfil comportamental pessoal; A questão 5 é composta por duas 

questões objetivas que avaliam competências de conhecimentos gerais de língua portuguesa, 

sendo a primeira de leitura e interpretação de textos e a segunda de gramática; a questão 6 é 

composta por quatro questões objetivas que avaliam conhecimentos gerais de língua portuguesa 

sobre ortografia (uso da letra X); a questão 7 é objetiva e avalia competências de conhecimentos 

gerais de matemática; a questão 8 é composta por cinco questões objetivas que avaliam 

conhecimentos gerais sobre matemática; a questão 9 é composta por três questões discursivas 

que avaliam competências de conhecimentos gerais sobre ortografia (escrever valores, em 

Reais, por extenso); a questão 10 é composta por quatro questões discursivas que avaliam os 

perfis comportamentais pessoal e profissional.  

Apresentamos, no Quadro 10, o perfil do teste de Língua Portuguesa e Raciocínio 

Lógico, que é composto por dez questões: 

 

 

Questão 

 

 

Tipo da questão 

 

O que avalia 

 

Nº 

 

 

Objetiva 

 

Discursiva 

 

Comportamento 

 

Competências 

 

1 a 4 

 

  

X 

 

X 

 

 

5 a 8 

 

 

X 

   

X 

 

9 

 

  

X 

  

X 

 

10 

 

  

X 

 

X 

 

 

Questão 

 

 

Avaliação Comportamental 

 

 

Avaliação de Conhecimentos Gerais 

 

 

Nº 

 

 

Pessoal 

 

Profissional 

 

Língua 

Portuguesa 

 

Raciocínio Lógico 
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1 a 4 

 

 

X 

   

 
5 e 6 

 

   
X 

 

 

7 

 

    
X 

 

8 

 

    
X 

 

9 

 

    
X 

 

10 

 

 

X 

 

X 

  

 

Questão 

 

Avaliação de Conhecimentos Gerais sobre Língua Portuguesa 

 

 

Nº 

 

 

Leitura e interpretação de textos 

 

 

Gramática/Ortografia 

 

5 

 

 

X 

 

X 

 

6 

 

  

X 

 

9 

 

  

X 

Quadro 10: Perfil do teste de Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico da Empresa B. 

 

Documento 3: O Teste de Redação na Empresa B 

 

A proposta de Redação desenvolvida com objetivo de avaliar os perfis comportamentais 

pessoal e profissional e de avaliar competências referentes aos conhecimentos sobre linguagem. 

O documento é composto por um espaço de identificação do candidato e, abaixo, pelo tema: 

“Qual a importância do cargo desejado para a sua vida e o que a Empresa B pode esperar de 

você caso ocupe esse cargo?”. 
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5.2.6 Etapa 6: Encontro com os Analistas A e B 

 

Durante as cinco etapas iniciais da pesquisa, em que pudemos observar os ambientes, os 

profissionais de RH, suas atividades e suas práticas discursivas por meio da observação, da 

descrição, da entrevista e da análise documental foi possível compreender melhor as demandas 

da esfera corporativa e o que se pratica com relação às ferramentas de avaliação da língua escrita, 

utilizadas nos PSA das empresas participantes de pesquisa. Nessa seção, a partir da nossa 

formação teórica e da teoria selecionada para direcionar nosso olhar sobre os dados gerados, 

triangulamos nossos instrumentos de pesquisa e apresentamos as primeiras análises do processo 

por nós vivenciado, isto é, descrevemos os dados e os sistematizamos para posterior análise 

final. No capítulo 6, trazemos explicitamente os eixos teóricos para sintetizar e ancorar nossas 

análises finais, apresentadas a partir do título de “Resultados”. 

Na etapa seis, propusemos uma pesquisa-ação com os Analistas A e B, avaliadores de 

textos na esfera corporativa, a propósito de refletirmos sobre algumas concepções teórico-

metodológicas e sobre as ferramentas de avaliação de textos adotadas no vestibular da UFG. As 

referidas ferramentas foram desenvolvidas para a avaliação de textos de nível médio de 

escolaridade, entretanto, podem – e devem – ser utilizadas em outras esferas sociais, para a 

avaliação de textos de quaisquer gêneros discursivos, de qualquer nível de ensino. Essa proposta 

sugere o trabalho com gêneros discursivos textuais, a problematização de temas sociais, a 

leitura da coletânea de textos, três propostas de produção textual e conta com uma matriz de 

competências como referência para avaliação, considerada nesta pesquisa como dispositivo 

válido de análise da materialidade escrita, pois dialoga com as concepções de língua, linguagem 

e texto inscritas nos documentos oficiais, como os PCN. 

Nosso objetivo nesta etapa é disseminar os estudos das ciências da linguagem para que 

estes possam auxiliar as práticas de outros profissionais e em outras esferas sociais além da 

escolar e da acadêmica. Nesse sentido, buscamos auxiliar o trabalho dos profissionais de RS 

para que possam encontrar na materialidade textual uma ferramenta de avaliação de 

competências e de perfis comportamentais pessoal e profissional dos sujeitos. Também, a 

conclusão dessa etapa é pré-requisito para o desenvolvimento das três etapas de investigação 

seguintes deste estudo. 

O encontro/curso ocorreu no dia 3 de junho, na sala de treinamentos do RH da Empresa 

B; teve início às 9:30h e encerramento às 12:10h, totalizando 2h e 40 minutos; foi gravado em 

áudio, porém não transcrito, e encontra-se disponível para eventuais consultas. Participaram 
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dessa etapa, além dos Analistas A e B, outros dois Analistas de RS de cada empresa, totalizando 

seis participantes. 

Para a realização desta etapa, elaboramos um material38 que nos auxiliou a conduzir o 

encontro de maneira mais organizada e didática, composto pelos seguintes documentos: 

 

 Apresentação e Programação 

 Síntese do Programa de Língua Portuguesa e Redação do Vestibular da UFG – 2013/2 

 Prova de Redação do Vestibular da UFG – 2013/2 39  com o tema: “Amor na 

Contemporaneidade: Condição para realização pessoal ou aprisionamento de subjetividades?” 

 Propostas de Redação: Editorial, Comentário, Conto 

 Matriz com os critérios para avaliação da prova de Redação do Vestibular da UFG – 

2013/2 

 Modelo para Parecer de avaliação do RH 

 

Nossos esforços centraram-se em discutir com os Analistas de RS sobre as ferramentas 

de avaliação de Redação, desenvolvidas a partir dos estudos da linguística da enunciação, 

sobretudo das concepções de Bakhtin (2003; 2006) sobre língua, linguagem, texto e sujeito, e 

que são utilizadas na esfera acadêmica para avaliar competências diversas dos sujeitos. 

A interação foi iniciada com a leitura do Programa de Língua Portuguesa e Redação em 

que são discutidas, entre outras questões, as competências de leitura e de escrita que os sujeitos 

devem ter para realizar essas avaliações. Na sequência, realizamos a leitura da prova de 

Redação e discutimos com os participantes a maneira como ela é estruturada e por quê. Alguns 

Analistas de RS questionaram o fato de ser uma prova extensa, com muitos textos de coletânea, 

com quantidade grande de leitura. Respondemos que, apesar de a leitura da coletânea de textos 

ser obrigatória, ela é inserida também para auxiliar o candidato a se inspirar a redigir e para que 

esta lhe sirva de fonte de pesquisas de informações e argumentos visando posicionar-se não 

sobre o tema proposto, mas diante do mundo. 

Em seguida, realizamos a leitura parcial da matriz de avaliação devido aos fatores falta 

de tempo e de interação entre os participantes. Pudemos observar que os participantes não se 

sentiram muito confortáveis com a extensão e com o vocabulário técnico dos tópicos de 

gradação dos cinco critérios de avaliação. Dessa forma, procuramos enfatizar com relação à 

                                                 
38 Anexo F: Material utilizado na quinta etapa, p. 144. 
39 Disponível no site da UFG, Centro de Seleção, vestibular 2013/2. 



100 

 

composição estrutural da matriz e discutir sobre a gradação dos níveis zero, fraco, regular, bom 

e ótimo. 

De acordo com nossa programação, os participantes deveriam avaliar dois textos de cada 

gênero discursivo proposto na prova de Redação e a partir dos critérios sugeridos na matriz de 

avaliação. Entretanto, devido ao horário avançado, optamos por propor a avaliação de um texto 

de cada gênero da prova de níveis distintos. Dessa forma, acreditamos que os participantes 

puderam observar, na prática, através da materialidade textual, os níveis e gradação da matriz, 

nossa ferramenta de avaliação. 

Os participantes levaram cerca de vinte minutos para avaliar os textos e, após todos 

concluírem, anotamos no quadro branco as notas de cada um dos cinco critérios e os resultados 

finais. Houve convergências e discrepâncias entre alguns critérios, mas, de maneira geral, 

consideramos que realizaram uma avaliação satisfatória e justa para ambos os textos avaliados. 

Concluímos o encontro sugerindo um Modelo de Parecer do RH no qual o avaliador apresenta 

individualmente as notas dos cinco critérios de avaliação, a nota final e um campo reservado 

para observações do avaliador com relação ao desempenho do candidato na prova de Redação 

tendo em vista o perfil da vaga para a qual se inscreveu. 

 

5.2.7 Etapa 7: desenvolvimento de três propostas de redação 

 

Entre os dias 4 a 15 de junho, com base nas informações e dados coletados até a etapa 

seis, desenvolvemos três propostas de Redação de níveis fundamental, médio e superior de 

escolaridade, adaptadas às demandas dos nossos campos de pesquisa, e sugerimos aos Analistas 

A e B que elas fossem aplicadas durante três PSA de níveis hierárquicos distintos. 

As propostas de Redação40 foram desenvolvidas a partir das concepções de língua, 

linguagem, texto e sujeito adotadas pelos PCN (BRASIL, 2000) que orientam o ensino de língua 

portuguesa, mediante o aporte teórico que aponta para uma perspectiva dialógica de linguagem, 

de ensino, de texto e que se baseia nos estudos de autores como Bakhtin (2003; 2006), Vygotsky 

(1987), Freire (1996), Geraldi (1997), os quais conferem à interação entre o sujeito e um objeto 

e às relações de alteridade lugar de destaque no campo das ciências humanas. 

Proposta de nível Fundamental 

A proposta de nível fundamental foi desenvolvida para ser aplicada aos candidatos às 

vagas de nível hierárquico mais operacional dos PSA das Empresa A e B. A avaliação é 

                                                 
40 Anexo G: Propostas de Redação dos níveis fundamental, médio e superior de escolaridade, elaboradas pelos 

pesquisadores, p. 156. 
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elaborada a partir de uma Fábula intitulada “Os três leõezinhos”41, que conta uma história sobre 

o dilema enfrentado pelos animais para escolher, entre os três irmãos leõezinhos, aquele que 

seria o rei da floresta. Os animais decidiram que o rei seria escolhido pela meritocracia, aquele 

que conseguisse escalar a “montanha difícil”. Mesmo os três leõezinhos tendo sido derrotados, 

o Reizinho, o irmão mais novo, foi eleito o rei da floresta por não ter desistido de tentar vencer 

os desafios encontrados para conseguir escalar a montanha. 

A proposta de Redação solicita que o candidato se coloque no lugar do novo rei e conte 

como foram os primeiros dias de reinado. Apesar de não haver sugestão de gênero discursivo 

textual, a avaliação espera que o candidato construa seu texto a partir de sequências narrativas 

e descritivas. A escolha da Fábula como referência para a realização da atividade se deve ao 

fato de que é um texto bastante adequado para a verificação de níveis de leitura, interpretação 

e produção de textos e cujo estilo de linguagem e moral da história não apresentam grandes 

dificuldades de serem acessados. É possível, também, avaliar o perfil comportamental do 

candidato diante de uma situação em que a convivência social está pressuposta. 

Proposta de nível Médio 

A proposta de nível médio foi desenvolvida para ser aplicada aos candidatos às vagas de 

nível hierárquico intermediário, dos setores administrativos, como estagiários, Auxiliares, 

Assistentes e vagas que exigem ensino superior incompleto nos PSA das Empresas A e B. A 

avaliação é elaborada a partir do tema: “As relações entre pessoas de diferentes gerações”, 

apresenta uma coletânea com cinco textos, sendo três charges e dois excertos de textos escritos 

em prosa e duas opções de produção textual, uma proposta a partir do gênero discursivo textual 

Conto e a outra a partir do gênero Carta Argumentativa, dentre as quais o candidato deve 

escolher apenas uma. 

Nessa proposta, é possível avaliar, além das competências de leitura, interpretação e 

produção de textos, as escolhas que o candidato faz quanto à utilização dos textos da coletânea, 

da proposta de produção textual, se ele obedece a comandos, a maneira como se posiciona 

crítica e reflexivamente diante do tema e do mundo, em quanto tempo ele concluiu a atividade 

e também a avaliação do perfil comportamental do candidato em situações que a convivência 

social e a tolerância à diversidade humana estão pressupostas. 

 

                                                 
41 Autor desconhecido. Disponível em: http://www.fabulasecontos.com.br/?pg=descricao&id=555. 
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Proposta de nível Superior 

A proposta de nível superior foi desenvolvida para ser aplicada aos candidatos às vagas 

de nível hierárquico estratégico, como Analistas (apesar de não ser considerado um cargo 

estratégico, é exigido nível superior de escolaridade), Encarregados, Gestores, Supervisores, 

Coordenadores, Gerentes dos PSA das Empresa A e B. 

A avaliação de nível superior é bastante semelhante à proposta de nível médio. O tema: 

“As relações entre pessoas de diferentes gerações”, apresenta uma coletânea com oito textos, 

sendo quatro charges e quatro excertos de textos escritos em prosa, e três opções de produção 

textual, entre as quais o candidato deve escolher apenas uma, uma opção a partir do gênero 

discursivo textual Editorial, uma a partir do gênero Conto e a outra a partir do gênero Carta 

Argumentativa. Nessa proposta de nível superior, é possível avaliar, além das competências de 

leitura, interpretação e produção de textos, as escolhas que o candidato faz quanto à utilização 

dos textos da coletânea, da proposta/gênero de produção textual, se ele obedece a comandos, a 

maneira como se posiciona crítica e reflexivamente diante do tema e do mundo, em quanto 

tempo ele concluiu a atividade. É possível avaliar o perfil comportamental do candidato em 

situações que a convivência social e a tolerância à diversidade estão pressupostas e também o 

perfil profissional a partir de situações reais do mercado de trabalho, de estilo de liderança e de 

mediação e solução de conflitos. 

 

5.2.8 Etapa 8: aplicação das propostas e da matriz de avaliação de redação 

 

O material desenvolvido na etapa sete, juntamente à matriz de avaliação da UFG, foram 

enviados, por e-mail, aos Analistas A e B, no dia 20/06, para que fossem analisados. Após a 

aprovação do material, solicitamos aos Analistas A e B que aplicassem as propostas de Redação 

aos candidatos de três PSA das Empresas A e B, de níveis hierárquicos distintos, que 

correspondem aos níveis fundamental, médio e superior de escolaridade. 

Solicitamos aos participantes, também, que avaliassem as Redações dos candidatos a 

partir dos critérios estabelecidos na matriz de avaliação da UFG. A aplicação das propostas e 

avaliação das Redações ocorreu entre os meses de julho e setembro e os resultados foram 

verificados na etapa nove da pesquisa por meio da técnica da entrevista semiestruturada. 
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5.2.9 Etapa 9: Segunda entrevista com os Analistas A e B 

 

Nessa etapa, realizamos as segundas e últimas entrevistas com os Analistas A e B. Nosso 

objetivo foi o de investigar o posicionamento dos participantes com relação à experiência 

vivenciada na etapa oito, durante a aplicação das propostas e avaliação das Redações dos 

candidatos, e compreendermos de que maneira essa proposta de avaliação interviu nas práticas 

dos PSA das Empresas A e B e no olhar do avaliador com relação ao texto. Para direcionar 

nossas investigações, elaboramos um Roteiro de perguntas42 que nos auxiliou a organizar a 

entrevista e concluir as fases e etapas de coleta de dados. As entrevistas foram gravadas em 

áudio por um aparelho celular e, posteriormente, transcritas. Não foram coletados documentos 

nesta etapa, já que os candidatos não participam da pesquisa e, portanto, a materialidade 

produzida por eles é desconsiderada. 

 

5.2.9.1 Entrevista com o Analista A 

 

A segunda entrevista com o Analista A foi realizada no dia 07 de agosto, na sala de 

reuniões do RH da Empresa A, das 10h às 12h, totalizando, nessa sessão, 2h. O Analista A nos 

informou que os PSA foram realizados entre os meses de julho e agosto e nos apresentou os 

documentos dos candidatos que concorreram às vagas abertas para Auxiliar de Padaria, 

Assistente Administrativo e Analista Administrativo dos níveis fundamental, médio e superior 

de escolaridade, respectivamente, conforme apresentamos no Quadro 11: 

 

Vaga 

 

 

Nível de escolaridade 

 

 

Candidatos 

inscritos 

 

 

Teste(s) que definiu(ram) 

o(s) resultado(s) do PSA 

 

 

Auxiliar de Padaria 

 

 

Ensino Fundamental 

 

 

2 

 

Entrevista/Referências 

 

 

Assistente 

Administrativo 

 

 

Ensino Médio/Superior 

incompleto 

 

 

3 

 

Entrevista 

Redação 

 

Analista 

Administrativo 

 

 

Ensino Superior Completo 

 

 

3 

 

Redação 

Entrevista 

Quadro 11: Vagas, os níveis de escolaridade e os resultados dos PSA da Empresa A. 

                                                 
42 Anexo H, p. 164. 
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Perguntamos ao Analista A, na sua visão de avaliador de textos, quais foram as 

principais diferenças observadas entre a aplicação da proposta utilizada na primeira fase e das 

propostas utilizadas na segunda fase da pesquisa. Ele nos informou que, com a proposta 

aplicada na primeira fase, com o tema “Quem sou eu?”, é possível verificar fatos e situações 

que geralmente os candidatos não informam durante a entrevista e se sentem mais à vontade 

para se expor na Redação, pois essa é uma atividade na qual o candidato se sente mais livre 

para se expressar do que na entrevista. 

O participante ressalvou o fato de que muitos candidatos sejam tímidos, outros têm 

dificuldade para falar e/ou para escrever sobre si e, nesse sentido, as propostas aplicadas na 

segunda fase, cujos temas direcionam o candidato a discutir questões pessoais contextualizadas, 

como o conflito de gerações, são mais eficientes. Outra questão apontada é o fato de que, com 

as segundas propostas, é possível verificar a qualidade de leitura dos candidatos. O participante 

nos revelou ter identificado cópia dos textos da coletânea em duas Redações de PSA distintos. 

Nesse sentido, o Analista explica que a proposta o auxiliou a identificar, também, a relação de 

confiança, de comprometimento do candidato que, para a Empresa A, é pré-requisito e inicia 

logo na primeira etapa do PSA. 

Enquanto avaliador, o Analista A percebe que alguns candidatos manifestam medo 

diante das propostas e, quando isso acontece, ele os orienta a como realizarem as atividades. 

Houve candidatos que entregaram o teste em branco e alegaram não conseguir, mesmo com as 

orientações do avaliador; alguns candidatos revelam ter dificuldades ou que não conseguem ler. 

Entretanto, o avaliador não acredita que o estilo, o tamanho das propostas ou indicação de tema 

sejam aquilo que cause desconforto aos candidatos, já que a intimidação ocorre em qualquer 

situação de escrita porque eles têm preguiça e, também, pelo fato de estarem sendo avaliados, 

ela vai ocorrer de qualquer forma. 

Solicitamos ao participante que nos relatasse quais eram as competências que mais 

observava na Redação dos candidatos durante a avaliação da primeira proposta e se alguma 

questão havia sido alterada com a aplicação das segundas. Ele nos informou que na primeira 

proposta observava o conteúdo (se realmente o candidato havia redigido sobre o tema proposto), 

os erros ortográficos e se havia muitas rasuras, e se a caligrafia era bonita, se o texto era 

organizado, limpo. Com a segunda proposta, os candidatos apresentaram textos mais 

organizados devido ao fato de a folha para Redação sugerida ser pautada e de conter a folha de 

rascunho, pela qual é possível observar se o candidato planejou o texto, se está empenhado em 

realizar uma boa atividade, se de fato está determinado a ocupar o cargo vacante. 

Com relação à mudança de tema da Redação, o Analista acredita que o tema “Quem sou 

eu?” seja positivo porque o candidato revela informações sobre a sua vida, entretanto, essas 
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informações podem e devem ser verificadas durante a entrevista, não é necessário retirá-las, 

mais uma vez, do candidato. Além disso, nas palavras do participante, “ninguém vai falar dos 

seus defeitos, vai falar que é uma pessoa discreta, prestativa, calma, é claro que ela vai falar 

isso, ela está ali se vendendo”. Já nas segundas propostas, é possível avaliar o comportamento 

do candidato diante de uma situação concreta e, por isso, a considera mais eficiente do que o 

tema “Quem sou eu?”. 

Solicitamos ao Analista A que comentasse sobre sua experiência ao avaliar os textos 

utilizando a matriz e os critérios de avaliação, se é uma ferramenta eficiente capaz de medir 

constantemente a mesma coisa e de maneira justa. O avaliador nos afirmou que se sente mais 

seguro com ela e acredita haver mais justeza na avaliação. O Analista nos revelou que é 

inevitável não fazer impressões negativas ou positivas do candidato durante a entrevista e a 

materialidade do texto faz com que a subjetividade do avaliador não interfira no resultado do 

PSA. 

Apesar de considerá-la eficiente, o analista observou que, devido à extensão da matriz, 

nem sempre é possível utilizá-la de maneira satisfatória, pois alguns PSA devem ser concluídos 

mais rapidamente e a avaliação do texto deve ser concluída da mesma forma. Entretanto, o 

Analista observou que se queremos fazer alguma coisa com qualidade, é necessário depreender 

tempo. 

O avaliador acredita que, após a utilização das propostas e da matriz de competências, 

tenha conseguido selecionar com mais qualidade os candidatos finalistas para participarem da 

entrevista com os Gestores solicitantes das vagas. Ele considera, também, que seu olhar para o 

texto dos candidatos se transformou, pois deixou de focar apenas nos equívocos de ortografia 

– já que ele também precisa consultar o Google para verificar como são escritas algumas 

palavras –, nas rasuras, e passou a observar outras competências que agora considera ser 

relevantes de igual maneira, como as adequações ao tema, aos comandos das propostas, a 

qualidade da argumentação, a criatividade. O Analista admitiu que, após a realização da etapa 

seis, passou a enxergar as rasuras no texto de outra forma; para ele, elas deixaram de significar 

falta de organização – já que a mesa dele também é pouco organizada – e passou a ser vista 

como tentativa de melhoria, como se o candidato tivesse repensado e reconhecido que poderia 

fazer melhor. 

Nesse sentido, o avaliador ressalvou que passou a observar também o interesse dos 

candidatos ao realizarem a Redação; muitos deles utilizam apenas os textos não-verbais ou o 

primeiro texto da coletânea ou não conseguem sair do senso comum, que são as histórias do 

“neto que vai morar com a avó”, o que não considera suficiente para problematizar o conflito 

de gerações. Segundo o avaliador, o candidato consegue compreender o que deve ser feito, mas 
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não consegue fazer de maneira crítica e reflexiva. De maneira geral, o Analista A considera a 

avaliação da Redação determinante para o resultado dos PSA, salvos os casos dos cargos de 

nível muito operacional, e que seja um teste em que é possível encontrar respostas. 

 

5.2.9.2 Entrevista com o Analista B 

 

A segunda entrevista com o Analista B foi realizada no dia 18 de setembro, na sala de 

reuniões da Empresa B, das 10:30h às 12h, totalizando, nessa sessão, 1h e 30 minutos. O 

Analista B nos informou que os PSA foram realizados no mês de setembro e nos apresentou os 

documentos dos candidatos que concorreram às vagas de Repositor de Estoque, Operador de 

Caixa e Analista Contábil, dos níveis fundamental, médio e superior de escolaridade, 

respectivamente, conforme apresentamos no Quadro 12: 

 

 

Vaga 

 

Nível de escolaridade 

 

 

Candidatos 

inscritos 

 

 

Teste(s) que definiu(ram) 

o(s) resultado(s) do PSA 

 

 

Repositor de 

estoque 

 

 

Ensino 

Fundamental/Médio 

 

 

4 

 

Entrevista 

 

Operador de Caixa 

 

 

Ensino Médio 

 

 

2 

 

Raciocínio lógico 

 

 

Analista Contábil 

 

 

Ensino Superior 

 

 

2 

 

Avaliação técnica 

Redação 

Quadro 12: Vagas, os níveis de escolaridade e os resultados dos PSA da Empresa B. 

Perguntamos ao Analista B, na sua visão de avaliador de textos, quais foram as 

principais diferenças observadas entre a aplicação da proposta utilizada na primeira fase e as 

propostas utilizadas na segunda fase da pesquisa. De antemão, ele nos relatou que ambas as 

propostas causam desconforto aos candidatos, pois se trata de uma questão cultural, os 

candidatos ficam visivelmente alterados. Dessa forma, o avaliador nos relatou que procura 

conversar, orientar e tranquilizar os candidatos, já que eles estão em um PSA e não têm muita 

escolha. Ele nos revelou, também, que pôde observar que os candidatos às vagas da área de 

ciências Humanas, como aquelas do setor administrativo, de RH, têm resultados mais 

satisfatórios em relação aos candidatos da área de exatas, que apresentam muitas dificuldades 

para se expressarem. 
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Com relação à proposta de nível fundamental, o avaliador admitiu que houve quebra de 

expectativa negativa, já que, inicialmente, considerou que os candidatos ficariam resistentes, 

mas o que ocorreu foi o inverso. Apesar de algumas dúvidas, a maioria conseguiu fazer e 

“escrever bastante”. 

A proposta de nível médio foi aplicada a apenas um candidato, que não a realizou 

satisfatoriamente. Na visão do avaliador, esse resultado se deve ao fato de o candidato ter 

realizado por último o teste de Redação no mesmo dia em que realizou os demais e o fraco 

desempenho, avaliado, sobretudo, pela pouca quantidade de linhas escritas, pode ser justificado 

pela exaustão ou falta de tempo do candidato. Entretanto, como os demais testes aplicados 

foram satisfatórios, o candidato foi aprovado no PSA. 

A aplicação da proposta de nível superior também ocorreu tranquilamente, entretanto, 

um dos candidatos foi eliminado devido ao fato de ter discutido no texto sobre outro tema: “o 

novo profissional contábil”. O candidato optou pela proposta do gênero Editorial e, apesar de o 

Analista B tê-lo orientado a como realizar a atividade, não conseguiu compreender o que estava 

sendo proposto, fugiu do tema, redigiu poucas linhas e isso foi o suficiente para que o resultado 

do PSA fosse definido pela avaliação técnica do terceiro candidato. 

Para o Analista B, através das propostas de Redação, é possível obter informações a 

mais, “a forma da escrita, a postura do candidato”, que serão confirmadas ou confrontadas com 

os testes psicológicos, que também são etapas obrigatórias nos PSA da Empresa B, já que, 

segundo ele, apenas a aplicação do teste de Redação tornaria a avaliação muito subjetiva. 

O Analista B comentou que é criterioso nos PSA conduzidos por ele, que não cede às 

pressões dos gestores e dos prazos para a conclusão. Nesse sentido, acredita que essas 

ferramentas – as propostas da segunda fase – contribuem bastante para a investigação de 

informações dos candidatos. Entretanto, o participante observou que quando se trata de PSA, 

tudo é questão de tempo, há o tempo do candidato, que, apesar de estar desempregado, tem 

outras coisas para fazer, e há o tempo dele, do avaliador, que sempre é enxuto. Por isso, 

considera que as propostas sejam muito extensas e nos propôs que reduzíssemos a quantidade 

de textos da coletânea, que colocássemos “textos mais simples, mais rápidos como charges” e 

que reduzíssemos também a quantidade de opções de gêneros discursivos textuais nas propostas 

de níveis médio e superior. 

Com relação ao que foi observado pelo Analista, nós o orientamos a editar os arquivos 

das propostas de Redação, que foram enviados nos formatos Word e Pdf, para que faça os 

ajustes necessários e que a proposta possa atender às suas demandas profissionais enquanto 

avaliador de pessoas. 
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5.3 Etapa 10: interpretação dos dados obtidos na primeira e segunda fases de investigação 

 

 

Durante a primeira fase de investigações, selecionamos os dados mais relevantes entre 

as Empresas A e B, no total de 61 pontos observados, sendo 86,6% pontos convergentes e 13,4% 

divergentes, conforme apresentamos a seguir: 

 

Primeira fase de investigações 

 

Pontos de convergência entre a Empresa A e a Empresa B (84%) 

 

Com relação aos PSA: 

 

1. As etapas dos PSA são flexíveis, conforme exigir as habilidades para exercer as funções do 

cargo e conforme o briefing da vaga. 

2. Os PSA são baseados majoritariamente na avaliação do perfil comportamental dos candidatos. 

3. A divulgação da abertura das vagas é feita via redes sociais, sites de emprego e locais públicos. 

4. São realizados recrutamentos interno e externo. 

5. O prazo para a conclusão das vagas é entre 15 a 30 dias, quanto maior o nível hierárquico 

maior o tempo do PSA. 

6. Recebem, em média, quatro candidatos por vaga aberta. 

7. O RH compartilha com o gerente solicitante da abertura da vaga o poder de decisão e de 

escolha do candidato a ser admitido. 

8. O RH responde por todas as contratações e é cobrado por aquelas que não foram bem-

sucedidas 

9. Dispõem de um documento denominado “Parecer do RH” em que consta a indicação do 

candidato aprovado e que é assinado pelo ARS, pelo Gerente de RH e pelo Gestor solicitante 

da abertura do PSA. 

10. Reconhecem a importância de trabalharem com ferramentas de avaliação mais eficientes, 

concretas e menos subjetivas. 

11. Consideram a Entrevista a melhor ferramenta de avaliação dos candidatos porque através 

dela é possível conhecê-los pessoalmente e suas experiências/expectativas pessoais e 

profissionais. 

12. Os candidatos não são informados sobre quais os testes realizarão. 
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Com relação à avaliação de Redação: 

 

13. A Redação é aplicada a todos os candidatos na terceira etapa dos PSA. 

14. Foi implantada há menos de dez anos e após a contratação dos Gerentes A e B. 

15. É adotada como critério de seleção porque os participantes consideram relevante avaliar a 

relação entre o sujeito e a língua(gem) e também porque sem ela o colaborador não consegue 

demonstrar ou aplicar seus conhecimentos técnicos e nem se relacionar com os outros. 

16. É etapa eliminatória nos PSA de níveis hierárquicos mais administrativos ou estratégicos. 

17. Para cargos muito operacionais, a avaliação de Redação é aplicada, mas não é eliminatória. 

18. A maioria dos candidatos, de todos os níveis hierárquicos, não se sente confortável diante 

da avaliação de Redação. 

19. Não são entregues folhas para rascunho. 

20. O texto deve ser redigido a caneta. 

21.A folha de Redação não é pautada para que possa ser analisada a disposição textual no espaço 

em branco, compreendida pelos participantes como sendo uma forma de avaliar se o candidato 

é uma pessoa organizada. 

22. Não há indicação ou sugestão de tipo ou gênero discursivo textual para a produção de texto. 

 

Com relação às experiências dos ARS enquanto avaliadores de textos: 

 

23. Não dispõem de ferramentas ou de critérios para avaliação da Redação. 

24. O resultado da avaliação de Redação é gerado a partir de conceitos como “Bom ou Ruim”. 

25. Realizam uma leitura dinâmica do texto. 

26. Justificam não haver tempo para uma avaliação mais criteriosa e detalhada da Redação. 

27. Não fazem marcações na Redação dos candidatos. 

28. Consideram que através do texto é possível investigar os valores dos candidatos e se sabem 

escrever. 

29. As principais competências que o avaliador observa ao avaliar a Redação são: 

 

 Adequação ao tema; 

 Ortografia; 

 Se o candidato escreve reto; 
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 Se o texto é organizado, estruturado; 

 Se há muitas rasuras. 

 

30. Consideram que a avaliação da gramática e da ortografia são relevantes, porém, não 

significa que estejam interessados em avaliar se o candidato domina as teorias (normas) da 

língua portuguesa, mas sim, se ele dispõe de um bom vocabulário e se comunica de maneira 

adequada. 

31. Consideram que a maior dificuldade de avaliar uma Redação sejam as próprias inseguranças 

quanto ao domínio da norma-padrão da LP. 

32. Estão sempre em busca de novas ferramentas que os possam auxiliar a analisar e conhecer 

melhor os perfis dos candidatos durante os PSA. 

33. Reconhecem que a Redação é uma ferramenta que, além de ser eficiente, é mais barata do 

que muitos testes psicológicos, pois só gasta papel. 

34. Consideram a avaliação de Redação uma atividade técnica. 

 

Com relação aos testes de LP e Raciocínio Lógico (RL): 

 

35. São compostos por questões objetivas e discursivas. 

36. Avaliação da ortografia e da coerência das respostas. 

 

Com relação aos testes psicológicos: 

 

37. São aplicados a Entrevista, o D2 e o Palográfico. 

38. Entrevista é considerada como avaliação comportamental e é aplicada a todos os níveis 

hierárquicos, em todos os PSA. 

39. A avaliação comportamental se sobrepõe a todas as outras porque através dela os avaliadores 

são capazes de observar se os valores dos candidatos são convergentes aos das Empresas. 

 

Com relação à visão estratégica das empresas para a área de RS: 

 

40. A maior expectativa das empresas para a área de RH é melhorar a qualidade do quadro de 

funcionários. 

41. A maior dificuldade da área de RS é encontrar pessoas que queiram trabalhar, que sejam 

comprometidas, que queiram assumir as responsabilidades e os desafios do segmento varejista. 
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42. Uma contratação assertiva é aquela em que o colaborador supera os 90 dias do período de 

experiência e consegue se adequar aos valores e ao ritmo de trabalho das Empresas. 

43. A equipe de RS é formada por psicólogos e são eles que aplicam e avaliam todos os testes 

aplicados nos PSA. 

44. Trabalham a comunicação eficiente como meta. 

45. A linguagem é um instrumento de poder no trabalho, principalmente para os cargos de nível 

hierárquico mais altos. 

46. O atendimento ao cliente é prioridade e os RH são bastante cobrados por isso. 

47. Buscam meios para a qualificação linguística dos colaboradores, mas os participantes 

acreditam que a solução não esteja no mero curso, mesmo porque não conseguem encontrar 

instituições ou profissionais disponíveis que realizem esse trabalho voltado ao perfil de cada 

Empresa. 

48. Consideram que o e-mail seja o suporte de comunicação mais utilizado nos setores 

administrativos, no entanto, é o mais problemático devido à dificuldade dos colaboradores de 

entenderem e de se fazerem entendidos por meio da língua escrita. 

49. Não consideram que a escola venha cumprindo o papel de propiciar a preparação básica dos 

jovens para o mercado de trabalho. 

50. Os problemas de comunicação dos jovens e dos profissionais são advindos da formação de 

base ineficiente nas escolas. 

51. A escola não contextualiza o ensino à prática do trabalho e está mais voltada a treinar os 

alunos a fazerem o ENEM. 

52. Consideram que as Universidades e Faculdades também não cumprem o papel de preparar 

o profissional linguisticamente para lidar com seus subordinados ou escalões acima dele. 

 

Pontos de divergência entre a Empresa A e a Empresa B (16%) 

 

 

Com relação aos PSA 

 

 

Nº de pontos 

 

 

Empresa A 

 

Empresa B 

 

1 

 

4 Etapas 

 

 

5 Etapas 
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2 

 

 

A Entrevista é realizada no início 

 

A Entrevista é realizada no final 

 

Com relação aos testes Psicológicos 

 

 

3 

 

BPF 

 

 

DISC, VECA 

 

Com relação ao teste de LP e RL 

 

 

4 

 

12 questões 

 

10 uestões 

 

5 

 

6 questões de RL 

 

3 questões de RL 

 

6 

 

1 questão objetiva de LP 

 

2 questões objetivas e 1 discursiva de 

LP 

 

 

Com relação à avaliação de Redação: 

 

 

7 

 

Folha em branco 

 

Folha com espaço para nome do 

candidato, data e o tema 

 

 

8 

 

O tema é sugerido oralmente 

 

O tema é inserido na folha 

 

 

 

9 

 

 

Tema: “Quem sou eu?” 

 

Tema: “Qual a importância do cargo 

desejado para a sua vida e o que a 

Empresa B pode esperar de você caso 

ocupe este cargo? 

 

 

10 

 

Limites de 20 a 30 linhas 

 

 

Não há limites de linhas 

 

Segunda fase de investigações 

 

Na segunda fase de investigações, selecionamos os pontos positivos e os negativos 

apontados pelos participantes da pesquisa com relação às propostas de Redação e Matriz de 
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Referência para avaliação dos textos sugeridas pelos pesquisadores. Selecionamos 28 pontos 

de observação, dos quais 78,5% são positivos e 21,5% negativos, conforme apresentamos a 

seguir: 

 

Pontos positivos relatados pelos participantes (78,5%) 

 

Com relação às propostas de Redação sugeridas na sexta etapa 

 

1. Os avaliadores relataram que são mais eficientes e melhores com relação às aplicadas na 

primeira fase da pesquisa. 

2. Consideram mais eficiente adotar um tema social (o conflito entre gerações diferentes) 

contextualizado ao mercado de trabalho do que um tema em que o candidato escreve sobre si. 

Muitas pessoas não se sentem confortáveis de escrever sobre si ou não serão sinceros com 

relação aos seus pontos de melhoria, e, além disso, essas informações podem ser obtidas por 

meio da Entrevista, ou seja, evita que se avalie duas vezes as mesmas competências pessoais. 

3. Com os textos da coletânea e com o direcionamento das propostas é possível avaliar a 

qualidade da leitura. 

4. Os textos ficam mais organizados com as pautas e com a sugestão de uma folha para rascunho. 

5. É possível avaliar o comportamento dos candidatos diante de uma situação concreta sugerida 

na proposta de Redação. 

6. É uma avaliação em que é possível encontrar muitas respostas. 

7. É possível avaliar a determinação, o interesse, o empenho do candidato a ocupar a vaga de 

emprego. É possível observar se ele leu toda a prova e quantos textos da coletânea ele leu para 

auxiliá-lo a construir um bom texto. Muitos candidatos leem apenas os textos não-verbais, ou 

leem apenas o primeiro texto; isso faz com que o texto fique no senso comum e não consiga 

problematizar o tema de maneira satisfatória. 

8. É possível identificar cópia da coletânea e um pouco do caráter dos candidatos. Se eles tentam 

burlar o PSA, quebram a confiança e impossibilitam a relação de trabalho. Dessa forma, protege 

as Empresas de selecionarem um candidato que não se adaptaria aos seus valores. 

9. Apesar de alguns candidatos terem entregado a prova em branco, na maioria das vezes, houve 

quebra de expectativa negativa, pois grande parte dos textos surpreendeu pela qualidade dos 

argumentos ou criatividade dos candidatos. 

10. É possível avaliar a criticidade e reflexibilidade dos sujeitos. 

11. É possível avaliar se os candidatos planejam suas ações, se refletem antes de realizarem 

suas atividades, de se posicionarem no mundo discursivamente. 
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12. É possível avaliar se os candidatos conseguem obedecer a comandos e cumpri-los. 

 

Com relação à Matriz de avaliação de Redação 

 

13. É uma ferramenta muito eficiente. 

14. Torna o PSA mais justo, pois avalia as mesmas competências dos candidatos. 

15. É uma ferramenta objetiva e concreta. 

16. Permite que as impressões – negativas e positivas – dos avaliadores sejam amenizadas e 

isso faz com que os resultados dos PSA sejam pautados na racionalidade, na condição de 

igualdade, na materialidade, e não na subjetividade. 

17. Fez com que o olhar dos avaliadores para o texto se transformasse, pois a partir da matriz 

conseguiram observar cinco grandes blocos de competências. 

18. Deixaram de observar, apenas, os equívocos ortográficos dos candidatos. 

19. Deixaram de considerar as rasuras como falta de organização e planejamento e passou a 

considerá-las como tentativa de melhoria, de repensar. 

20. Passaram a observar melhor a adequação ao tema, o cumprimento dos comandos das 

propostas de produção de texto, a qualidade da argumentação, a criatividade. 

21. Os avaliadores se sentem mais seguros utilizando-a. 

22. Os avaliadores consideram que tenham conseguido avaliar e selecionar os candidatos com 

mais qualidade. 

 

Pontos negativos relatados pelos participantes (21,5%) 

 

Com relação às propostas de Redação 

 

23. Alguns candidatos aparentam se sentir desconfortáveis diante das propostas. 

24. Houve candidatos que entregaram a prova em branco. 

25. Os candidatos das áreas de ciências Humanas apresentam melhores resultados dos que os 

das áreas de Exatas e contrário também acontece. 

26. Consideram a proposta de nível superior muito extensa porque muitas vezes o candidato 

não tem tempo hábil para fazer o montante de provas que deve fazer no PSA. 
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Com relação à Matriz de avaliação de Redação 

 

27. Devido à sua extensão, nem sempre é possível utilizá-la de maneira satisfatória porque 

alguns PSA devem ser concluídos muito rapidamente. 

28. Os termos técnicos da Matriz dificultam a compreensão por parte dos avaliadores, bem 

como o estabelecimento de relações entre as competências discursivas, as comportamentais e 

as profissionais. 

  Após essas sistematizações do processo e das respostas dadas pelos colaboradores desta 

pesquisa, isto é, após triangular anotações de campo, documentos coletados e as entrevistas 

realizadas, passamos, no capítulo seguinte, a discutir todo esse processo à luz das teorias eleitas 

para análise dos dados. Assim, no capítulo 6, realizamos uma retomada desses dados, 

apresentados e discutidos no capítulo 5, e acrescentamos as visões da LE e da TGA na 

compreensão do tema desenvolvimento nessa dissertação. 

 

6 RESULTADOS 

 

As interpretações dos dados gerados durante as três fases da pesquisa contribuíram 

significativamente para que pudéssemos observar as concepções sobre língua, linguagem, texto 

e sujeito na esfera do trabalho e também para que encontrássemos algumas respostas aos nossos 

questionamentos iniciais: se os estudos sobre a filosofia da linguagem, sobretudo do campo da 

LE, conseguem dialogar, influenciar e contribuir com outros campos das CH que consideram 

relevante avaliar a relação entre os sujeitos e a língua; considerando as atividades de PT que 

compõem os PSA das Empresas, quais bases conceituais sobre avaliação de competências por 

meio da língua escrita os profissionais de RH estão compartilhando; e, finalmente, se, além da 

área de RS, há espaço de atuação para o profissional da linguagem nos departamentos de RH e 

em outras áreas das empresas. 

No que se refere à concepção sobre sujeito adotada pelas Empresas e seus profissionais 

de RH durante as etapas dos PSA, foi possível observar a influência da TRH, a qual eleva o 

sujeito como objeto central em seus estudos e reconhece sua heterogeneidade constitutiva, 

dialogando com as concepções da LE e da Teoria Geral da Administração. Nessa perspectiva, 

se para Bakhtin (2006) todo signo é ideológico, não podemos deixar de destacar que as escolhas 

lexicais observadas nos termos relacionados à área de “Recursos Humanos”, como “Gestão de 

Pessoas”, “Treinamento e Desenvolvimento”, “Analista de Recursos Humanos”, também nos 

fornecem pistas a respeito da convergência à abordagem humanística, da concepção de sujeito 

complexo e objeto de análise. 
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Nas Empresas, os sujeitos são denominados “colaboradores”. Do infinitivo latino 

laborare (trabalhar), co-laborar (trabalhar junto). Como o próprio nome suscita, significa, nesse 

contexto, aqueles que colaboram, contribuem, auxiliam, não simplesmente aqueles que têm um 

emprego – os empregados – ou como “funcionários” – que representam uma peça no 

funcionamento da máquina. Essa ideia converge ao que postula Chiavenato (2009) sobre                   

o sujeito, o qual representa o capital intelectual das empresas e que é tão valioso quanto o capital 

financeiro para as organizações, as quais, na mesma medida dos sujeitos, são organismos vivos, 

dinâmicos, estão em constante transformação e relação de interdependência entre seus 

recursos/órgãos. Chiavenato (2009) comenta que pessoas deixaram de ser fornecedoras de mão-

de-obra para serem fornecedoras de conhecimento e de competências porque “cada pessoa é 

uma cabeça, uma inteligência a serviço da organização, e não um simples conjunto de músculos 

e habilidades físicas” (CHIAVENATO, 2009, p. 3). 

 Não obstante, a diversidade de etapas e tipos de atividades aplicadas durante os PSA 

nos revela que os participantes de pesquisa reconhecem que os sujeitos se diferenciam entre si, 

têm identidades e perfis distintos uns dos outros porque têm histórias de vida e experiências 

singulares. Essa diversidade, aponta para o que Bakhtin (2003; 2006) denomina como sujeito, 

sócio-historicamente constituído, que se coloca no mundo na e pelas linguagens, na interação 

verbal, ou seja, na produção de enunciados concretos, os quais constituem a realidade das 

línguas e que estão sempre em estado de devir, de inacabamento, já que cada enunciado 

representa um elo na corrente de outros enunciados anteriores ou posteriores a ele. Assim, a 

necessidade de avaliar diversas habilidades, competências, técnicas, linguísticas e 

comportamentais dos candidatos em um processo de seleção, implica na busca não por um 

sujeito ideal(izado) para o cargo vacante, mas sim, por um sujeito que, além de compartilhar 

conhecimentos técnicos e/ou habilidades profissionais, tem mais chances de se adequar ao 

ambiente organizacional e aos valores institucionais. 

A pluralidade explícita nas palavras “Recursos Humanos” também acentua a 

diversidade não apenas dos recursos necessários para que os sujeitos possam realizar suas 

atividades profissionais e para que se sintam motivados a trabalhar além da mera recompensa 

pecuniária, mas, sobretudo, no que se refere à elevação do próprio sujeito como recurso e, na 

mesma medida, suas linguagens. Com isso, podemos perceber que há nas Empresas a ideia do 

signo ideológico, marcado, sobremaneira, pela infraestrutura e superestrutras, categorias estas 

trabalhadas por Bakhtin (2006) para compreender o enunciado como unidade concreta, viva e 

dinâmica. 

Durante as Entrevistas realizadas na primeira fase de investigações, e também a partir 

de nossas investigações bibliográficas da TGA, observamos certa aproximação entre as 



117 

 

concepções sobre linguagem e sobre o sistema de comunicação (código, mensagem, canal, 

emissor, receptor), da visão de linguagem como expressão do pensamento. Apesar do diálogo 

com a perspectiva funcionalista, é consenso entre os participantes que a linguagem seja 

instrumento de poder, já que a realização de quaisquer atividades profissionais só é possível a 

partir de sua mediação, seja verbal ou não, oral ou escrita. Dessa forma, numa perspectiva 

enunciativa, os participantes concebem a linguagem como instrumento de interação entre os 

sujeitos no ambiente de trabalho e por esse motivo consideram relevante avaliar a relação entre 

o sujeito e a linguagem em todas as etapas dos PSA, desde a forma como o candidato preenche 

a Ficha de Solicitação de Emprego ou o Currículo Profissional, à maneira como se expressa 

durante a Entrevista e se coloca no mundo a partir da escrita, da PT. 

Em consonância com o que defende Chiavenato (2004) sobre a organização, que busca 

maior eficiência de seus recursos em menores tempo e custo, os Gerentes afirmaram que a 

avaliação da escrita impacta nos resultados dos PSA conforme o nível hierárquico – quanto 

menor o nível, menor influência –, e por isso consideram que a Redação seja uma ferramenta 

indispensável e essencial à qualidade dos resultados do departamento de RH porque, a partir 

dela, é possível obter muitas informações sobre as pessoas e, principalmente, porque o custo é 

muito baixo: “só gasta papel”. Isso significa que a Redação é uma ferramenta de avaliação de 

baixo investimento e grande retorno, é democrática e acessível a todos, pode e deve ser utilizada 

por empresas de pequeno, médio e grande portes, por pequenos comércios, por qualquer 

empregador que se preocupe e deseje conhecer os sujeitos e sua história antes de estabelecerem 

qualquer vínculo de trabalho, prestação de serviços temporários ou em regime de CLT. 

Nas Empresas pesquisadas, a prova de Redação é etapa obrigatória dos PSA e tem como 

um dos objetivos avaliar a prática escrita dos candidatos devido ao fato de esta representar 

grande dificuldade para as pessoas e grande problema para as Empresas. Os Gerentes de RH, 

embora esperem receber profissionais qualificados e que queiram trabalhar, afirmam que 

escolas e universidades não têm cumprido com eficiência esse objetivo, o de desenvolver 

habilidades discursivas essenciais ao exercício da cidadania e à prática do trabalho. 

Consideramos relevante apontarmos o fato de que o alcance desse objetivo não é apenas 

demanda do mercado de trabalho, também está previsto nos documentos oficiais da Educação 

no Brasil, como nos PCN (1997; 1998; 1999) e na LDB 9394/96, por exemplo. A constatação 

dos participantes parte da avaliação, formal ou informal, com relação ao modo como as pessoas 

falam, escrevem, se comunicam no ambiente de trabalho, e também da premissa de que as 

competências discursivas dos sujeitos sejam responsabilidades da EB, já que acreditam que é 

na escola que se aprende a ler e a escrever. 
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Não obstante, conforme apontam os Gerentes de RH, as dificuldades no manejo das 

linguagens, sobretudo por parte dos candidatos/colaboradores mais jovens, são resultados da 

ineficiência do ensino de LP na EB, a qual que se estende ao ensino superior e gera impactos 

negativos no mercado de trabalho. Outro detalhe apontado pelos Gerentes foi o fato de que não 

é raro encontrarem profissionais com certificados de Pós-Graduação ou MBA no currículo, mas 

que não conseguem redigir ou compreender um e-mail. Segundo eles, o desenvolvimento de 

habilidades e competências discursivas deveria ser contínuo e sistematizado em todos os níveis 

de ensino para que os profissionais estejam aptos a não apenas contribuir tecnicamente, mas 

estarem preparados para superar os desafios da prática do trabalho, saberem se relacionar com 

níveis hierárquicos superiores e inferiores a eles, de atenderem às demandas de trabalho e se 

adequarem ao ambiente organizacional. 

Para as Empresas, não é suficiente que o profissional domine e saiba aplicar os saberes 

técnicos da sua área de atuação, é preciso, sobretudo, o seu compartilhamento. Isso significa 

que o profissional deve ser capaz de interagir, transmitir os seus saberes e também de 

compreender os dos outros, e, nesse sentido, o (re)conhecimento dos mecanismos linguísticos 

são essenciais. Por esse motivo, os Gerentes acreditam que a inserção de disciplinas voltadas 

ao ensino de LP a todos os cursos de níveis tecnológico e superior de ensino seria uma 

alternativa viável, apesar de paliativa. Embora acreditem que a solução não esteja no “mero 

curso”, os Gerentes acreditam que as Empresas também podem contribuir com o treinamento, 

desenvolvimento e capacitação de seus colaboradores com relação às habilidades e 

competências de leitura e escrita, entretanto, afirmam que o mercado carece de empresas 

especializadas e/ou profissionais da linguagem que atendam às demandas do universo 

organizacional. 

Os PSA das Empresas pesquisadas são todos baseados na avaliação comportamental por 

competências e podemos inferir que, ao adotarem a prova de Redação, os ARS realizam a 

avaliação não somente das competências linguísticas dos candidatos, mas também realizam 

avaliações psicotécnicas, como por exemplo, se os sujeitos escrevem de maneira alinhada, se 

rasuram, se é organizado, coerente, e, não menos importante, quem eles são, como se enxergam 

e o que desejam. Nesse sentido, é possível observarmos que as Empresas tomam o texto como 

ponto de partida para análise do homem social e sua linguagem, como exemplar de objeto 

passível de interpretação, o que está diretamente relacionado com a afirmação de Bakhtin 

(2003), o qual postula que o texto é o dado primário para todas as disciplinas das CH. 

Outra questão relevante a ser apontada é que, na segunda fase de pesquisa, os ARS 

observaram que a utilização do texto como pretexto para avaliarem o comportamento dos 

sujeitos é eficiente, mas que utilizá-la apenas com essa finalidade torna-se redundante, já que a 
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avaliação do perfil psicológico dos candidatos é realizada durante as Entrevistas. Isso porque 

os participantes perceberam que a avaliação da escrita está intimamente associada à avaliação 

de leitura, de textos e de mundo, e que a partir dos modelos de proposta de PT sugeridos pelos 

pesquisadores é possível avaliar habilidades e competências pertinentes ao perfil profissional 

dos candidatos, como por exemplo, se eles conseguem obedecer a comandos, em quanto tempo 

conseguem concluir uma atividade de natureza intelectual, se são criativos, se usam de “má fé” 

fazendo cópia de textos da coletânea sugerida na prova, se têm preguiça de lê-la integralmente 

etc. 

Os ARS reconheceram que as propostas de Redação sugeridas pelos pesquisadores na 

segunda fase da pesquisa, as quais orientam a escrita a partir da leitura de outros textos de 

diversos gêneros discursivos textuais, são ferramentas que auxiliam principalmente na 

avaliação do nível de leitura, verbal e não-verbal, e de produção de sentidos por parte dos 

candidatos, visando identificar os analfabetos funcionais e os cargos disponíveis nas Empresas 

que não podem ser ocupados por eles, como os de níveis mais estratégicos. É nesse sentido, e 

também em diversos outros, que a linguagem opera como instrumento de poder, de luta de 

classes no mercado de trabalho, já que a maneira como a utilizamos nos classifica, seleciona 

e/ou interdita, fato também apontado por Araújo (2015) ao tratar de vários tipos de avaliação 

escolar ou não. 

No que se refere à concepção de texto, identificamos que mesmo o considerando como 

objeto material para análise de competências dos sujeitos e de estarem sempre em busca de 

ferramentas eficientes para avaliações de competência e de comportamento, a avaliação das 

Redações produzidas pelos candidatos é pautada na subjetividade, na crença dos avaliadores, 

sobretudo porque são baseadas nas referências que os ARS trazem de sua vivência escolar e 

naquilo que acreditam ser suficiente e relevante avaliar, não a partir de critérios e de ferramentas 

concretas desenvolvidas a partir de um enfoque científico dos estudos da linguagem. 

No que diz respeito à subjetividade, podemos destacar dois aspectos mais relevantes. O 

primeiro é o fato de a avaliação dos textos não ocorrer às cegas, como ocorrem no PS para 

ingresso nas IFES e no funcionalismo público, já que a Entrevista permite a interação entre 

avaliador e candidato anterior à avaliação do texto, fazendo com que a mesma seja realizada 

não a partir da materialidade discursiva, mas de um olhar intencional e afetado pelas impressões, 

positivas ou negativas, previamente observadas. O segundo aspecto é o fato de as Empresas não 

contarem com nenhuma ferramenta objetiva de avaliação de textos, como a Matriz de 

Referência para avaliação de textos da UFG ou do ENEM. Consideramos que estes aspectos 

sejam bastante problemáticos, pois, além de limitar o uso do texto reduzindo-o a um espaço em 

que se pode detectar equívocos e não como ferramenta eficiente para conhecermos o homem 
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social e sua linguagem, valorizando aquilo que o candidato produziu, prejudica a lisura e a 

justeza do PSA ao não avaliarem e compararem um sujeito e outro a partir dos mesmos critérios 

e da materialidade discursiva. E, conforme observamos em nossos estudos, essas questões são 

sempre fundamentais quando se trata de processos de seleção de pessoas. 

Embora os ARS afirmem que também são inseguros quanto ao domínio da norma padrão da LP, 

é a partir dela que avaliam os candidatos. Isso revela uma perspectiva mais estruturalista do 

que enunciativa da língua e representa a importância do componente hierárquico no processo 

de interação verbal e a poderosa influência exercida pelas organizações hierarquizadas das 

relações sociais sobre as formas de enunciação, conforme postula Bakhtin (2006): 

 

O respeito às regras da “etiqueta”, do “bem falar” e as mesmas formas de 

adaptação da enunciação à organização hierarquizada da sociedade têm uma 

importância imensa no processo de explicitação dos principais modos de 

comportamento (BAKHTIN, 2006, p. 44-45). 

 

 

Essas questões nos auxiliaram a compreender a concepção sobre língua materializada 

nas atividades de LP e de Redação e também no discurso dos participantes. Conforme relatado, 

a leitura dinâmica realizada pelos avaliadores objetiva conhecer um pouco mais sobre a vida 

dos sujeitos e também encontrar equívocos de uso da LP, sobretudo os ortográficos, se escrevem 

“certo ou errado”, se rasuram muito, se a caligrafia é boa, e, dessa forma, a partir da concepção 

estruturalista, observarem também como foi a trajetória escolar dos sujeitos. 

Apesar da convergência à proposta de texto como eixo de avaliação, as propostas de 

Redação analisadas na primeira fase da pesquisa apontam que elas não são afetadas pelas 

condições de produção dos discursos, pois são restritas a enunciados como “Quem sou eu” ou 

“Por que devo ser contratado”. Na segunda fase da pesquisa, os ARS reconheceram que os 

referidos enunciados, que representam o viés temático das propostas de Redação não somente 

das Empresas pesquisadas, mas também de diversas outras nas quais já atuaram 

profissionalmente ou participaram como candidatos em PSA, pouco contribuem para que 

possam realizar avaliação psicológica dos candidatos, já que é pouco provável que os sujeitos 

falem mal de si mesmos ou que destaquem mais pontos de melhoria do que positivos sobre a 

sua personalidade e seus comportamentos. Assim, é possível inferirmos que, apesar de muitas 

empresas atualmente adotarem a Redação como ferramenta de avaliação dos sujeitos, o texto 

não é abordado como resultados de interações e enunciados concretos, como preconiza Bakhtin 

(2003), mas uma atividade na qual os papéis sociais dos interlocutores, o objetivo da escrita, a 

função comunicativa e o jogo de sentidos são anulados. 
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Portanto, não é possível afirmarmos que os estudos sobre a filosofia da linguagem, 

sobretudo do campo da LE – que se configuram como eixo de avaliação de candidatos ao 

ingresso nas IFES e em tantos outros processos de avaliação em larga escala – estejam 

conseguindo dialogar, influenciar e contribuir, de maneira eficaz, com outros campos das 

Ciências Humanas que também visam analisar perfil, habilidades e competências dos sujeitos 

a partir de sua relação com a língua(gem). As Empresas consideram relevante avaliar essa 

relação e a tomam como critério de seleção e admissão de novos colaboradores, porém as bases 

conceituais compartilhadas são diversas e distintas – funcionalista, estruturalista, enunciativa 

–, e nem sempre harmônicas entre si. 

Apesar de percebermos a convergência de bases conceituais marxistas entre a LE e a 

TRH, pudemos constatar que, na prática, como a avaliação de sujeitos a partir de sua relação 

com a língua(gem) nos PSA, os dois campos não dialogam. A avaliação da escrita, dos testes 

de Redação aplicados durante os PSA, ainda partem das referências e experiências individuais 

de avaliação da Redação escolar e da crença de certo e errado dos ARS. Conforme relatado na 

primeira fase de investigações, a maior dificuldade encontrada pelos avaliadores de textos na 

esfera do trabalho são as próprias dificuldades e inseguranças quanto ao uso da norma-padrão 

da LP e por isso reconhecem que a avaliação de textos seja uma atividade demasiadamente 

técnica e que requer um avaliador que domine saberes específicos e distintos daqueles de sua 

formação, como um profissional da linguagem. 

Assim, pudemos constatar, não somente a partir da vivência nas duas Empresas 

participantes da pesquisa, mas também das relações pessoais e profissionais desenvolvidas 

durante a experiência como ARH, que a atuação do profissional graduado nos cursos de Letras, 

atualmente designado 'Letrado', vai além das letras e seu potencial de representações simbólico 

e fonético. O profissional da linguagem opera com outras tecnologias das línguas e das 

linguagens nas suas mais diversas formas de manifestação e esferas de circulação. Além do 

compartilhamento de saberes decorrentes das práticas docente e de pesquisa, os profissionais, 

bacharéis ou licenciados, dos cursos de Letras são aptos a atuarem nas mais diversas atividades 

que demandem conhecimento especializado para avaliar e selecionar pessoas, redigir, editar, 

revisar, transcrever, analisar e traduzir textos de diversos gêneros discursivos e línguas, 

desenvolver competências discursivas, elaborar peças publicitárias, secretariar, assessorar, 

alimentar mídias virtuais e impressas como sites, blogs, redes sociais, jornais, periódicos, 

assessoria de imprensa, relacionamento com os clientes e diversas outras. Isso significa que, 

além da área de RS, há espaço de atuação para o profissional da linguagem nos departamentos 

de RH e em diversas outras áreas e departamentos das empresas. 
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Em nosso entendimento, a assessoria de um profissional da linguagem para as empresas 

pode ocorrer de diversas formas e conforme as demandas e realidades econômicas de cada uma 

delas. Em regime de contratação CLT, o profissional da linguagem pode contribuir com o 

trabalho realizado pelos psicólogos do RH nos subsistemas de RS e TD e/ou além de colaborar 

no RH realiza assessoria a diversos outros departamentos que requeiram suas habilidades no 

manejo das linguagens. Como prestação de serviços temporários e Consultorias, o profissional 

da linguagem pode ministrar cursos nas áreas de LP e/ou como avaliador às cegas dos textos 

produzidos nos PSA, como já ocorre em muitas escolas da EB. 

Para que os profissionais da linguagem tenham a oportunidade de disseminar seus 

saberes além da prática docente, ocupar outras posições profissionais no mercado de trabalho e 

contribuir para que as empresas alcancem melhores resultados é muito importante que a visão 

conservadora e tradicionalista de trabalho com a linguagem seja de fato superada nas 

Faculdades de Letras, sobretudo em seus programas de graduação. É necessário que as 

instituições que formam os profissionais da linguagem invistam em disciplinas alternativas que 

possam capacitar tecnicamente os alunos para a as demandas mais modernas do mercado de 

trabalho, sobretudo no que se refere ao universo organizacional. 

Na mesma medida, é necessário que as instituições de ensino, do básico ao superior, 

invistam na formação e no desenvolvimento das habilidades e competências discursivas de seus 

alunos. Que a EB possa transcender ao tradicionalismo e adequar o ensino de LP à realidade 

dos sujeitos e do mundo contemporâneo e que os cursos de graduação possam ofertar disciplinas 

voltadas ao ensino de LP e comunicação empresarial. Além de incentivar e preparar seus 

profissionais para exercerem múltiplas atividades no mercado de trabalho, as Faculdades de 

Letras devem estreitar o diálogo com as Faculdades de Administração, Psicologia, Gestão de 

RH e outras áreas das CH, e criarem condições para que seus estudos circulem e dialoguem não 

apenas no campo das ideias, mas, sobretudo, nas práticas, para que os saberes e os profissionais 

dessas áreas possam trocar experiências e disseminá-las nas práticas sociais visando atender às 

demandas reais de uso da linguagem e ao mesmo tempo do  mercado de trabalho, contribuindo 

para a melhoria e para a qualidade de vida das pessoas dentro e fora das instituições de ensino 

e do ambiente organizacional. 

 

6.1 Considerações finais: Sugestões para futuras pesquisas 

 

A adoção da prova de Redação como ferramenta de avaliação de sujeitos e de seleção 

de pessoas, conforme pudemos observar nesse estudo, é uma prática frequente em variadas 

esferas sociais, sobretudo na escolar. Todos os anos, milhões de textos são produzidos e 
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avaliados em larga escala nas escolas, no ENEM, nos concursos para ingresso na carreira 

pública e no mercado de trabalho privado e não seria falacioso afirmarmos a Redação seja a 

ferramenta de avaliação dos sujeitos mais utilizada nas últimas décadas.  

Dessa forma, dada a relevância desse objeto de pesquisa a diversos campos das CH, é 

necessária a extensão de seu estudo, pois, embora a utilização dessa ferramenta na esfera do 

trabalho, como etapa dos PSA, não seja recente, a bibliografia sobre o tema ainda é escassa. 

Em nossas investigações, priorizamos a análise documental das atividades de LP e 

Redação que são utilizadas como ferramenta de avaliação dos candidatos durante as etapas dos 

PSA bem como os posicionamentos dos Gerentes de RH e dos ARS quanto ao uso dessa 

ferramenta. Em estudos posteriores, consideramos relevante a investigação sobre os 

posicionamentos dos candidatos bem como a análise dos textos produzidos por eles. 

Observamos a viabilidade e também a necessidade de se desenvolver uma Matriz de Referência 

para avaliação de textos em que sejam definidos critérios, competências e habilidades 

discursivas adaptada à realidade e às demandas dos profissionais da área de RH. 

Finalmente, acreditamos que provavelmente a escassez de diálogo entre os profissionais 

da Linguagem e os profissionais das empresas, principalmente aqueles que atuam na área de 

RH, acarreta em prejuízos tanto para os primeiros quanto para os segundos. Embora, nas últimas 

décadas, grande parte dos cursos de Letras tenham expandido exponencialmente seus objetos 

de pesquisa e oportunidades de atuação profissional, com destaque às áreas de LIBRAS e da 

cultura dos e para os povos indígenas, a visão ainda tradicional materializada nas grades 

curriculares dos cursos, e também na postura de boa parte dos profissionais, impacta 

diretamente na forma como o mercado de trabalho os enxerga: entre os muros das escolas. É 

possível observarmos, ainda, que a visão tradicional dos demais cursos de graduação faz com 

que o mercado de trabalho absorva profissionais cada vez mais qualificados tecnicamente, mas 

pouco preparados no que se refere às relações humanas mediadas pelas linguagens. Na mesma 

medida, há muitas atividades e áreas das empresas que demandam conhecimentos técnicos e 

especializados no manejo das linguagens e/ou o domínio dos recursos linguísticos, porém essas 

atividades majoritariamente são atribuídas a profissionais com formação em outras áreas 

diferentes dos cursos de Letras e isso gera, muitas vezes, constrangimento por parte dos 

profissionais e das empresas, que são as mais afetadas com relação à apresentação de seus 

resultados, já que não há dúvidas de que todas as relações sociais são mediadas pela Linguagem 

e (seu) Poder. E, sendo assim, o potencial do campo de atuação dos egresssos de Letras é bem 

amplo e demanda da formação inicial, das Instituições de Ensino Superior, que os currículos 

dos cursos de Letras precisam ser reformulados. 
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Acreditamos que com essa pesquisa demos uma contribuição singela no sentido de 

apontar novos caminhos a serem trilhados tanto pelas empresas, pelo mercado de trabalho, 

quanto pelos vários cursos de graduação em Letras brasileiros. 
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ANEXO A  

ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM OS GERENTES A E B 

 

 

1) Como profissional representante do departamento de RH, comente: 

 

a) Quais seriam as principais propostas e expectativas da empresa em relação à área de 

recrutamento e seleção (RS)? 

b) Quais são os maiores desafios para que a área de RS alcance seus objetivos? 

c) Em geral, qual o perfil de colaborador que a empresa procura? 

d) O que significa uma contratação assertiva? 

e) Do ponto de vista do uso da linguagem, você considera que os candidatos egressos do Ensino 

Médio ou de cursos superiores têm atendido às expectativas do mercado de trabalho? 

f) Você considera que a linguagem é instrumento de poder nas empresas, por quê? 

g) A empresa utiliza algum método de qualificação linguística dos funcionários? E outros tipos 

de qualificação? 

h) Para a empresa, qual a relevância da avaliação da linguagem escrita dos candidatos? 

i) Que perspectivas teóricas da administração ou psicologia se valem para recrutar, selecionais 

e administrar pessoas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

ANEXO B  

MODELO DE TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA  

ENTREVISTA COM O GERENTE A 

 

Início: 11:20h – Término: 12:30h 

P – Pergunta do Pesquisador 

R – Resposta do Participante entrevistado 

 

P – Quais seriam as principais propostas e expectativas da empresa em relação à área de 

recrutamento e seleção (RS)? Se essa visão parte de um ou de algum pressuposto ou 

pressupostos teóricos que vão sustentar essa visão da empresa, ou aposta na experiência dos 

colaboradores... 

R – Quando a gente fala em qualificação a gente esbarra numa série de fatores que vão desde a 

preparação na escola, as experiências profissionais ou até mesmo as aptidões das pessoas ... 

Desde o início da minha carreira eu trabalho no sentido de implementar ferramentas que possam 

ajudar as empresas a ter bons resultados reduzindo os custos, com equipes reduzidas. Hoje, 

além da dificuldade de encontrar pessoas bem qualificadas temos o problema de encontrar 

pessoas comprometidas, que queiram realmente trabalhar em uma empresa por muito tempo. 

Então, além de qualificação, hoje a gente tem que perceber também, sabe aquele brilho no olhar? 

Que você enxerga na pessoa vontade de trabalhar de aprender, de crescer? Pra gente poder olhar 

e falar: “nossa, esse aqui vale a pena”. E isso vem de encontro com o que a empresa espera. Na 

verdade, a empresa queria melhorar o quadro de funcionários. A primeira coisa que fiz foi 

montar uma equipe só com psicólogos, antes só tinham administradores. Nós tínhamos muitas 

pessoas trabalhando aqui, mas que não desenvolviam, mal se relacionavam e não conseguiam 

trazer resultados. Sabe aquele filme do Chaplin, “O homem-máquina”, era uma coisa mais ou 

menos parecida com aquilo, então a gente foi melhorando, principalmente em relação àqueles 

que estavam chegando, e com interesse de trabalhar numa instituição com o ambiente agradável, 

que olha pra você, que se sentissem bem trabalhando aqui, isso vai estimular também sua 

produtividade, e o RH tem um papel muito importante nessa proposta. Essa é a vontade da 

empresa, pela minha visão, de outras também, né, pelo que eu já vivi em outras empresas. 
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ANEXO C 

 ROTEIRO PARA ENTREVISTAS COM OS ANALISTAS A E B 

 

 

1) Como profissional responsável pelo recrutamento e seleção da empresa, comente: 

 

a) Quais os recursos utilizados para divulgação das vagas abertas na empresa? 

b) As etapas de seleção são as mesmas para os candidatos de todos os níveis hierárquicos? Por 

quê? 

c) Os candidatos são informados previamente sobre as atividades a serem desenvolvidas durante 

as etapas de seleção? 

d) Em relação à entrevista, quais são as informações essenciais a serem observadas ou obtidas 

dos candidatos? 

 

2) Em relação à avaliação escrita dos candidatos, comente: 

 

a) Geralmente, qual a reação dos candidatos ao serem informados de que serão avaliados através 

da escrita? 

b) As propostas de produção escrita são elaboradas a partir de quais critérios (nível de 

escolaridades, nível hierárquico da vaga, padronizadas etc.)? 

c) Como são pensados os aspectos estruturais da proposta de produção de texto? 

 

Instruções; tema; tipo de texto; quantidade de linhas; tempo para realização da atividade. 

 

3) Em relação ao processo de avaliação da produção de texto dos candidatos, comente: 



A quem é atribuída essa função?; Quais são as competências discursivas consideradas nessa 

avaliação (ortografia, concordância, acentuação, corsão, coerência etc.)?; Como é mensurado o 

resultado da avaliação escrita?; Há o auxílio de ferramentas materiais que ajudem na avaliação 

escrita a fim de torná-la padronizada?; Quais os maiores desafios encontrados ao avaliar a 

escrita dos candidatos?; Os candidatos têm acesso ao resultado da avaliação escrita?; O 

resultado da avaliação de redação é determinante ao resultado do processo de seleção? 
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ANEXO D 

 

DOCUMENTOS DA EMPRESA A 

 

DOCUMENTO 1 – FICHA DE SOLICITAÇÃO DE EMPREGO 
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DOCUMENTO 2 – TESTE DE LÍNGUA PORTUGUESA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 
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DOCUMENTO 3 – TESTE DE FIXAÇÃO 
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ANEXO E 

DOCUMENTOS DA EMPRESA B 

DOCUMENTO 1 – FICHA DE SOLICITAÇÃO DE EMPREGO 
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DOCUMENTO 2 – TESTE DE LÍNGUA PORTUGUESA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
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DOCUMENTO 3 – O TESTE DE REDAÇÃO 
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ANEXO F 

MATERIAL UTILIZADO NA QUINTA ETAPA 

APRESENTAÇÃO E PROGRAMAÇÃO 
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SÍNTESE DO PROGRAMA DE LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO DO 

VESTIBULAR DA UFG – 2013/2 
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PROVA DE REDAÇÃO DO VESTIBULAR DA UFG – 2013/2 
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PROPOSTAS DE REDAÇÃO DO VESTIBULAR DA UFG – 2013/2 
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MATRIZ DE COMPETÊNCIAS PARA AVALIAÇÃO DA PROVA DE 

REDAÇÃO DO VESTIBULAR DA UFG – 2013/2 
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MODELO DE PARECER DO RH 
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ANEXO G 

 PROPOSTAS DE REDAÇÃO ELABORADAS PELOS PESQUISADORES 

PROPOSTA DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
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PROPOSTA DE NÍVEL MÉDIO 
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PROPOSTA DE NÍVEL SUPERIOR 
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FOLHA PARA REDAÇÃO 

 

 

 

 

 



163 

 

FOLHA DE RASCUNHO PARA REDAÇÃO 
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ANEXO H 

ROTEIRO PARA SEGUNDA ENTREVISTA COM ANALISTAS A E B 

 

1. Como profissional responsável pelo recrutamento e seleção da empresa, comente sobre 

a proposta de produção de texto e a matriz de competências para avaliação dos textos 

dos candidatos durante a etapa 8: 

a) Houve alteração da postura dos candidatos ao realizarem essa atividade?  

b) Como avaliador, quais alterações puderam ser observadas entre as propostas de 

produção de textos anteriores e as que desenvolvemos durante a pesquisa? 

c) A alteração da proposta de produção textual corroborou para a melhoria da qualidade 

do processo de seleção? Por quê? 

d) Você considera que a adoção da matriz de competências tenha tornado a avaliação da 

produção de texto mais equânime? Por quê? 

e) Há habilidades discursivas expostas na matriz de competências que anteriormente não 

eram observadas na escrita dos candidatos? 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


