
 
A PROVA DE  PORTUGU ÊS NOS EXA ME S DE AD MISSÃO AO  G INÁSIO: O FIO 

DA NAVALHA? 
Maria Emília Borges DANIEL (Universidad e Fed eral  de Mato Grosso do  Sul) 
 
 
ABSTRA CT: This article presents an exploratory analysis of a sample o f 10 Portuguese 
tests, in "Exames d e Ad missão ao Ginásio", from 1931 to 1940. The preliminary results 
indicate that, in these tests, the text types and genre, as well as the evaluation criteria 
and modes , can b e studied . 
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0. Introdução   

Este artigo tem por objetivo discutir, à luz d a Historiografia Lingüística, os 
resultados prelimin ares de uma an álise explorató ria em u ma amostra de 10 provas de 
Português, de um total de 57, referentes aos Exames de Ad missão, realizados no período 
de 1931 a 1940, na hoje d eno minada Escola Estadual de São  Paulo, situad a na capital 
paulista. Tal an álise faz parte de u ma p esquisa maior, na qual vão trabalhar 
pesquisadores de di ferentes áreas, que pretend e, entre outros objetivos, analisar, em u m 
corpus de, ap roxi madamente, 3000 prov as1, realizadas no  período d e 1931 a 1969, que 
tipo de influênci a as prov as de Português, nos  E xames  de Ad miss ão ao Ginásio, 
exerciam no ensino da língua matern a no Curso Primário, no período de vigência desses 
Exames (1931 -1971). 

Trabalhar em uma p esquisa, a partir de textos produzidos por alunos, em u ma 
situação de Exame de Admissão ao Ginásio, é de grand e relev ância, considerando o fato 
de que tal exame constituiu, por várias décad as, a linha divisória entre o ensino primário 
e o ensino ginasial , ensino este que teve procura intensi ficada desde 1930.  

 
1. Os exames d e admissão  ao  ginásio (1931 -1971) 

Segundo Chervel (1990), uma d as formas d e reconstituir a história de u ma 
disciplina escolar é pro curar as suas fin alidades, isto é, as necessidades sociais a que tal 
disciplina correspond e. Essas finalidad es podem estar explícitas ou i mplícitas na 
legislação qu e instituiu a disciplina, nos objetivos dos planos  de ensino e nos manu ais 
utilizados. São os exames  e as prov as, no  entanto , a fonte mais completa dessas 
finalidades. 

                                                                         
1 Essa amostra, gravada em três CDs, faz parte do Projeto “História da Educação 
Mat emática no Brasil”, coordenado p elo Prof. Dr. Wagner Rodrigu es Valente, da 
Pontifícia Universidad e de São Paulo (Arquivos da Escola Estadual de São Paulo), 
2001. 
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Nesse sentido, se as provas podem conter a “ tradução” que cad a professor faz 
dessas finalidades , os exames s ão instru mentos mais institucionais. Por meio deles, a 
instituição deixa claro que alunos podem receber seu certi ficado d e conclus ão do curso 
e, principalmente, no caso dos exames para ad missão , que tipo de candidatos podem ser 
recebidos co mo seus alunos.  

Assi m, todo exame, não i mpo rta su a orig em ou fin alidade, apres enta um duplo 
objetivo: forn ecer os conh ecimentos, ver os meios de ação necessários para exercer u m 
poder; construir u ma ordem mediant e a qual cada sujeito examinado dev e encontrar seu 
lugar. E é nesse s entido que se pode analisar os E xames d e Ad missão ao Ginásio 
durante a sua vigên cia, de 1931  a 1971. 

O processo de centralização e cont role que caracterizou os anos 30 no Brasil, 
também se estendeu à educação. Mes mo antes da vigên cia das Leis Orgânicas, na 
tentativa de dar u m caráter “ nacional” e pad ronizado à edu cação ministrada no País, 
foram criados os E xames de Ad miss ão ao Ginásio, atrav és de uma legislação cada v ez 
mais detalhista, co m a qual se pretendia dispor de u m instru mento que substituísse os 
Exames do Colégio Pedro II. E m 1931, no bojo da Reforma “Francisco Campos”, o 
Decreto no. 19 .890 de 18 de abril d e 1931 , estabelecia: 
 

Art. 18 – O candidato à matrícula na 1 ª série de estabel eci mento de ensino 
secundário prestará exame de ad miss ão n a segund a quinzen a de Fevereiro.2 

 

Iniciava-se, assim, um pro cesso seletivo que, mes mo sofrendo alterações, persistiu 
durante 40 anos co mo o fio da n avalha p ara o ingresso no Gin ásio, objeto de d esejo da 
classe média em ascensão atrav és da educação até a década de 60, conforme Sposito 
(1993) e Pessanh a (1994). 

E m relação às provas de Português, o D ecreto N .º 19890, de ab ril de 1931, apen as 
men cionava que a prova de Português deveria incluir redação e ditado e qu e o 
Departamento Nacion al de Ensino regularia o pro cesso e o julgamento das provas, 
dispositivo mantido no Decreto N.º  21 241, d e 1932.  

Percebe-se u m maior detalh amento do assunto na Portaria 142, de ab ril de 1939, 
segundo a qual, n a prov a escrita de Português , deveriam ser apreciados , além de outros 
elementos, a ortografia, a pontuação e a caligrafia. Tal prova deveria s er constituída de 
u m ditado, co m cerca de quinze linhas de trecho d e autor b rasileiro contemporân eo, 
sorteado de lista previamente aprovada pelo inspetor, e de u ma redação sobre motivo de 
u ma estampa, a qual d everia v ariar para cada turma. Além disso, a mes ma Portaria 
determinava as  formas de co rreção e pontuação: 

 
22. Português: Critério de co rreção d e provas e atribuição de not as às prov as 
escritas: À redação será atribuído o valor 60 e ao ditado valor 40. Correção: Serão 
assinalados a lápis ou tinta de cor todos os erros cometidos pelo candidato e para a 
apuração da média total da prov a fica est abelecido o seguinte critério: a) Qu anto ao 
assunto -1) qualidade de i maginação – 10 pontos; 2) qualidades de originalidade – 

                                                                         
2 Todas as referências  à legislação fo ram obtidas  em Valent e (2001 ). 
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10 pontos; 3) facilidade de express ão – 10 pontos. b) Quanto à forma – Correção – 
30 pontos. Erros d e grafia d e palav ras – menos 1/2 ponto para cada erro si mples e 
menos 1  ponto para casa erro grav e. Erros de acentuação – menos 1 ponto para 6 
sinais (erro, falta ou excesso). Erros de pontuação – Menos 2 pontos para cada falta 
de ponto; menos 1 ponto para cada erro , falta ou excesso de cin co sinais outros. 
Erros de sintaxe – Conco rdân cia – menos 2 pontos para cad a erro . Tratamento – 
menos 2  pontos para cada erro. Observação – Para o ditado vigoram ap enas as 
instruções do  item “b” quanto à cont agem de erros . 
 
Tendo em vista o referencial t eórico apresentado e o que foi exposto a respeito da 

legislação, em vigênci a no período d e 1931 a 1940, referente aos E xames de Ad missão 
ao Ginásio, sobretudo nos  aspectos relacionados  à p rova d e Português , pass aremos , na 
próxi ma seção , à an álise d a amostra a s er apreciad a n este trabalho. 
 
2. Análise das provas de Português da amostra. 

 
A parte do corpus da p esquisa, con cern ente ao p eríodo de 1931 a 1940, é co mposta 

de 57 provas3, sendo 5, de 1931; 48, de 1932 a 1939 (6 de cada ano); e 4, de 1940, todas 
constituídas de um ditado e de u ma redação. Os alunos que se sub metiam a essas 
provas, nos E xames d e Ad missão ao  Ginásio, tinham, em médi a, 10 a 13  anos de idade.  

A amostra a ser an alisada, neste estudo, constitui-se de 10 provas — u ma d e cada 
ano do período aqui fo calizado —, escolhidas considerando-se tão-somente a condição 
de legibilidade, u ma vez que muitas das 57 provas gravad as apresentam-se em estado 
precário, com manchas de tinta e de rasgaduras qu e di fi cultam a leitura. 

Inicialmente, cab e relacion ar as not as atribuídas a cad a u ma das 10 provas 
(identifi cadas pelo ano e pelo número respectivos). Essas notas correspondem à so ma da 
nota do ditado  co m a d a red ação , dividida por 2 (média arit mética): 

 
1) 1931: n.º 122;  ditado: 9; redação:  9; nota 9; 
2) 1932: n.º 15;  ditado: 6; redação:  8; nota 7; 
3) 1933: n.º 73;  ditado: 65; redação:  65; nota 65; 
4) 1934: n.º 313;  ditado: 90; redação:  100; nota 95; 
5) 1935: n.º 96;  ditado: 60; redação:  60; nota 60; 
6) 1936: n.º 250;  ditado: 70; redação:  80; nota 75; 
7) 1937: n.º 300;  ditado: 90; redação:  90; nota 90; 
8) 1938: n.º 29;  ditado: 80; redação:  60; nota 70; 
9) 1939: n.º 299;  ditado: 65; redação:  35; nota 50; 
10) 1940: n.º 180;  ditado: 55; redação:  45; nota 55; 
 
Nessa relação , assinalando que a prova n.º 122, de 1931, foi a única de 

“ Orthographia” e “ Caligraphia” e não de “ Português”, pode-se observ ar que, nos dois 
pri meiros anos , a escal a de notas era de 0 a 10, e, nos anos subseqüentes, de 0 a 100. Em 

                                                                         
3 Tais provas encontram-se gravad as no CD-ROM “ Os Exames de Ad missão ao 
Ginásio: 1931-1969”, vol. 1: 1931-1943, con forme Valente (2001). 
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ordem decres cente, as not as finais d e Português, atribuídas às 10  provas aci ma 
men cionadas foram: 95, 90, 90 (9), 75, 70, 70  (7), 65, 60 , 55 e 50 . Aos candidatos que 
obtiveram tais not as finais, foram atribuídas as s eguintes notas  parciais (ditado  e 
redação), respectivamente: 90 e 100; 90 e 90; 90 e 90; 70  e 80; 80 e 60; 60 e 80; 65 e 
65; 60 e 60; 55 e 45; 65 e 35 . 

Considerando as notas atribuídas , respectivamente, ao ditado e à red ação, nos anos 
de 1939 (65 e 35) e 1940 (55 e 45), veri fi camos que ainda não estavam sendo aplicadas 
as determinaçõ es contidas na Portaria 142, de abril de 1939, mediante as quais à redação 
deveria ser atribuído o v alor 60  e ao  ditado, o valor 40 . 

Quanto às duas questões propostas nas 10 provas, cu mprindo o disposto no Decreto 
N.º 19890, d e ab ril de 1931, u m ditado e u ma red ação, observ amos que elas 
caracterizam o qu e Meserani (1995: 100-108) ch ama de “paráfras e reprodutiva”. Ou 
seja, no ditado, a passagem da modalidade verb al oral para a escrita. Na redação , ou 
“ composição ”, à vista de um quadro, cont endo uma gravura para ser “ descrita” ou 
“ reproduzida”, a transcodi fi cação da linguagem visual  para a v erbal . 

Os textos dos ditados , de 14 a 34  linhas, d ependendo do tamanho d a let ra dos 
candidatos, foram: uma fábul a (1931) — “ O macaco  e o coelho "  —  ou trechos de 
textos opinativos (1932), narrativos (1933), descritivos (1934 e 1935), sem nenhu ma 
men ção aos respectivos autores. De 1936 a 1939, houve qu atro frag mentos extraídos de 
Iracema, de José de Alencar: “ Um lar selvagem” (1936); “Morte de Iracema” (1937 ); 
“ A primavera” (1938) e outro trecho , sem título” (1939). E m 1940, um trecho intitulado 
“ Na Tijuca”, de Mach ado d e Assis (extraído de “ Memó rias Póstumas d e Brás Cubas”). 

Quanto às  questões de red ação, ao  longo dos d ez anos focalizados n a amostra, 
observamos, pelos textos dos candidatos, que os  quad ros de gravuras  apresentav am as 
cenas  descritas a segui r. 

 
a) 1931: uma menina sendo perseguida por u m porquinho; 
b) 1932: três meninos  e três meninas div ertindo-se co m u m jogo; 
c) 1933: uma menina estudando embaixo de uma laranjeira; 
d) 1934: três meninas fazendo bolhas de sab ão; 
e) 1935: menina co m u ma boneca no colo sendo  pers eguida por u m b ando de 

gansos; 
f)  1936: menino  jogando milho p ara vários tipos de aves; 
g) 1937: uma turma de meninos em férias na fazend a; 
h) 1938: menin a, nu ma pont e, jogando p ão p ara os p atos do riacho; 
i) 1939: menin a brincando  co m u m gatinho na grama; 
j) 1940: duas menin as brincando d e médica e en fermei ra. 
 
A partir dessas observações, passaremos , a relacionar, na seção seguinte, os 

resultados preliminares  dessa an álise exploratória. 
 
3. Resultados p reliminares . 
 
As provas  an alisadas podem ser objeto de estudos sobre: 
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I. a questão de red ação, des envolvida pelo candid ato, tal como consta na Portaria 
142, de abril de 1939: a) conteúdo: qualidad e de i magin ação; qualidades de 
originalidade; facilidade d e expressão; b) forma: grafi a de palav ras; acentuação; 
pontuação; sintaxe; tratamento; 

II. o ditado, considerando-s e apenas os aspectos referentes à forma, mencion ados no 
item “ b” aci ma;  

III. os tipos e gêneros  textuais referentes às qu estões propostas; 
IV. os modos  e critérios de avaliação .  
 
RESUMO: Este artigo apresenta u ma análise exploratória d e uma amostra de 10 
provas de Português, nos “ Exames d e Admissão ao Ginásio”, de 1931  a 1940. Os 
resultados preliminares indicaram qu e, em tais provas, podem ser estudados, 
sobretudo, os  tipos e gêneros t extuais, os  modos e os critérios de avaliação.  
 
PALAVRAS-CHA VE: análise; provas de Português; “ Exames de Ad missão ao 
Ginásio”. 
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