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Após  análise  do  recurso  apresentado  pela  candidata  Marlene  Santos 

Cardoso (portadora do documento de identidade nº. 1119886759), o qual contesta 

o  resultado da  prova  escrita  do  Concurso  realizado para  o  preenchimento  de 

vagas referentes ao componente curricular LIBRAS no Centro de Formação de 

Professores  da  UFRB,  conforme  Edital  nº.  02/2011,  decidiu-se  pelo 

indeferimento  do  recurso  e,  consequentemente,  pela  não  realização  de  novas 

provas pela candidata. 

Notou-se, sobretudo, que os argumentos apresentados no recurso não são 

pertinentes. O fato de a candidata ter ampla experiência de trabalho na área de 

LIBRAS não a habilita, necessariamente, para ensinar em cursos de graduação. 

Além de experiências na Educação Superior na área do Concurso, um candidato 

precisa demonstrar amplos conhecimentos teóricos relacionados ao componente 

curricular  que  pretende  ministrar,  e  isso  não  foi  evidenciado  pela  candidata 

Marlene Santos Cardoso,  em sua prova escrita.   Observou-se, principalmente, 

que a candidata não aprofunda, em sua prova, aspectos relevantes acerca do tema 

sorteado:  Abordagens históricas sobre a surdez e o uso das Línguas de Sinais. 

Pelo contrário, realiza uma descrição superficial com base na temática. Não foi 

discutido  o  longo processo  histórico  de  segregação e  preconceito  do  qual  os 

surdos foram vítimas, nem foram expostos os mecanismos e propostas atuais para 

a inclusão de surdos, seja no âmbito mundial, seja na sociedade brasileira, em 

especial.  Além disso,  nada  foi  exposto  sobre  as  propostas  do  Oralismo e  da 

Comunicação  Total.  O  texto  também  expõe  alguns  termos  já  em  desuso 

atualmente. Tudo isso evidencia que a candidata não demonstrou, por meio de 



sua prova escrita, ter conhecimentos teóricos na área.

Além disso, notou-se que o texto elaborado por Marlene Santos Cardoso 

apresenta  sérios  problemas  linguísticos.  Além  de  não  estar  adequadamente 

organizado em parágrafos de introdução, desenvolvimento e conclusão, o texto 

não  apresenta  uma  sequência  lógica  dos  fatos  e,  ainda,  apresenta  sérios 

problemas de coerência, coesão, concordância, regência verbal e pontuação.

Dessa  maneira,  recomenda-se  à  Comissão  Organização  do  Concurso 

referente  ao  Edital  nº.  02/2011 o  indeferimento do  recurso  apresentado pela 

candidata Marlene Santos Cardoso contra o resultado da prova escrita.

Amargosa, 03 de janeiro de 2012.
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