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RESUMO 

 

Esta tese busca descrever como os candidatos a ingressar numa carreira de elite do 

estado, os fiscais, adquirem os conhecimentos necessários para se submeterem às provas 

dos processos seletivos de admissão da administração pública – os concursos públicos – 

e alcançarem a aprovação. O concurso público no Brasil é um fenômeno social de 

grande representatividade, cuja institucionalização foi projetada como parte de políticas 

públicas de profissionalização e racionalização da administração pública, em diferentes 

momentos da história nacional. A tese toma como objeto a preparação para os 

concursos, considerada como parte de uma tradição de conhecimento propedêutica. 

Argumenta-se que o aprendizado durante a preparação para os concursos e a frequência 

dos estudantes a cursos preparatórios não se refere apenas aos conteúdos das disciplinas 

estudadas, mas também ao domínio das técnicas de uso desse conteúdo para fins 

avaliativos. Além disso, verifica-se um aprendizado incidental, que não é controlado 

conscientemente pelos sujeitos envolvidos. Durante a preparação para os concursos os 

estudantes são submetidos a um processo de subjetivação da autoridade do estado que 

os torna afeitos a certas concepções culturais de serviço público e de funcionário 

público que orientam práticas burocráticas tradicionais na administração pública 

brasileira. Por ocorrer de múltiplas formas (observação, interação social, etc.), os 

significados sobre o estado implícitos nesse processo podem resultar em convicções ou 

suposições negativas sobre o papel do servidor em relação à sociedade, o que revela 

uma dimensão da aprendizagem incidental pouco estudada, que é a da codificação de 

experiências que reproduzem percepções negativas sobre o estado e reforça visões da 

prevalência de interesses particulares em face de situações cotidianas. A metodologia de 

pesquisa se baseou na observação participante em dois cursos preparatórios sediados no 

Estado do Rio de Janeiro, efetuada entre outubro de 2015 e dezembro de 2017, além de 

entrevistas com professores e sócios de cursos preparatórios, e da interação com os 

interlocutores através de ambientes online. Outra estratégia relevante foi a análise de 

materiais didáticos e o levantamento de informações históricas, a partir de fontes 

documentais, sobre modelos de concursos públicos anteriores. 

 

Palavras-chave: Concurso público. Aprendizado. Conhecimento. Elites burocráticas. 

Burocracia estatal. 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to describe how the candidates joining an elite career of the state, 

the tax auditor, acquire the necessary knowledge to undergo the examinations of the 

recruitment process - the concurso público - and to reach the ultimate goal which is to 

became a permanent civil servant in the position of tax auditor. The competitive 

entrance examination in Brazil is a social phenomenon of great relevance. It was 

introduced as part of the civil service policy to ensure professionalization and 

rationalization. The dissertation takes as its subject the training for examinations as part 

of a propaedeutic tradition of knowledge. It is argued that the learning at play in the 

training for the examinations and the attendance of the students in the courses do not 

only refer to the contents of the subjects studied, but also to the mastery of these 

techniques for applying this content on the examinations. In addition, an incidental 

learning takes place, not being consciously controlled by the subjects involved. During 

the training for the examinations, the students are submitted to a process of 

subjectivation of the state authority that makes them inclined to certain cultural 

conceptions of civil service that guide the traditional bureaucratic practice in the public 

sector in Brazil. Because these conceptions are embodied through multiple ways 

(observation, social interaction, etc.), the concept of state implicit in this process may 

result in negative beliefs or assumptions about the role of the servants in relation to 

society. It reveals a dimension of incidental learning less studied, which is the 

codification of experiences that reinforces a model of state-society relationship in 

Brazil. The methodology was based on participant observation in two preparatory 

courses in the State of Rio de Janeiro and carried out between October 2015 and 

December 2017, in addition to interviews with teachers and students of preparatory 

courses, and also interaction with these informants through online environments. 

 

Keywords: Competitive entrance examination. Learning. Knowledge. Bureaucratic 

elites. State bureaucracy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Centenas de pessoas aguardavam a abertura dos portões. Além dos candidatos, a 

frente da escola estava tomada também por ambulantes oferecendo canetas de tinta azul 

ou preta, água, biscoitos, e variadas guloseimas. Naquele início de tarde, com tempo 

chuvoso, se realizaria a prova para o concurso público de Fiscal de Tributos do 

município de Niterói. A situação que presenciava, porém, ocorria na cidade do Rio de 

Janeiro, numa escola do Jardim Botânico, bairro nobre da cidade, que fora escolhida 

como um dos locais de aplicação de prova para os quase dezoito mil inscritos no 

concurso, dentre os quais eu me incluía. 

Depois de abertos os portões, muitos candidatos logo entraram na escola, 

enquanto outros preferiram esperar a proximidade do horário marcado para o início da 

prova. Aguardei alguns minutos e entrei, pois a chuva começou a se intensificar. 

Trazendo em mãos o cartão de confirmação que continha o número da sala em que 

foram alocados, os candidatos pediam orientações para os fiscais de corredor a fim de 

encontrá-la. Com alguns deles, subi as escadas até o terceiro andar, a caminho da minha. 

Logo na entrada das salas estavam posicionados fiscais de prova, que recebiam os 

candidatos solicitando que apresentassem um documento de identificação e colocassem 

relógio e telefone celular desligado em um pequeno saco de segurança, que era lacrado. 

Feito isso, o candidato era autorizado a entrar em sala, onde um segundo fiscal, sentado 

à mesa, já o aguardava. Após uma saudação formal, o fiscal verificava o documento de 

identificação e indicava o local na ata de sala no qual o candidato deveria assinar. Só 

então é que o candidato recebia seu cartão de respostas, contendo seus dados pessoais, e 

se encaminhava para uma das carteiras disponíveis.  

Depois de passar pelo procedimento, escolhi uma das carteiras no fundo da sala 

e me sentei. Faltando quinze minutos para o início das provas, o malote contendo o 

caderno de questões foi trazido até a sala por um dos encarregados da organização. Um 

dos fiscais recebeu, mostrou aos candidatos que estava lacrado, e o abriu. O segundo 

fiscal distribuiu o caderno de questão aos candidatos, determinando que ele 

permanecesse fechado até que a sirene indicando o início da prova fosse ouvida. A 

tensão e a ansiedade eram nítidas em alguns dos candidatos, denunciadas pelos suspiros 

e pelo suor em seus rostos. Outros permaneciam sérios, demonstrando concentração. O 
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momento para o qual tanto se prepararam estava prestes a começar. Ouviu-se, então, a 

sirene. A prova teve seu início. 

Durante a prova, que tinha duração máxima de cinco horas, a sala manteve-se 

silenciosa, ouvindo-se apenas o ruído do motor do ar-condicionado, embalagens e 

garrafas plásticas de comidas e bebidas sendo manejadas ocasionalmente, além das 

páginas do caderno de questões que eram folheadas pelos candidatos. Só após uma hora 

e meia de iniciada a prova, os candidatos poderiam entregar o caderno de questões e o 

cartão de respostas para os fiscais e ir embora, caso contrário seriam eliminados do 

concurso. Alguns, como eu, mesmo já tendo finalizado a prova, aguardaram restar uma 

hora para o horário estabelecido de seu término para sair, quando se permitia também 

levar o caderno de questões. Quando deixei a sala, cerca de um terço dos trinta 

candidatos ali presentes seguiram fazendo a prova. 

A realização das provas de concurso público é o momento final de um intenso 

processo de preparação por que muitos brasileiros passam para conseguirem se 

transformar em funcionários públicos. Uso o termo funcionário público para me referir 

à classe de trabalhadores que prestaram concurso público e se vincularam profissional e 

administrativamente ao estado. Do ponto de vista do arcabouço jurídico brasileiro, os 

sujeitos que nomeio como funcionários públicos são classificados como servidores 

públicos ou empregados públicos. Os primeiros possuem um cargo público, o que é 

exclusividade dos órgãos da administração pública direta; os segundos possuem um 

emprego público, lotados na administração pública indireta. Ao longo da tese, porém, 

não vou seguir à risca essa distinção jurídico-administrativa, e vou tratar esses sujeitos 

como funcionários ou servidores indiscriminadamente, tal como eles próprios se 

referem a si mesmos no cotidiano. 

Esta tese busca descrever como os candidatos a ingressar no serviço público 

adquirem os conhecimentos necessários para se submeterem às provas dos processos 

seletivos de admissão da administração pública – os concursos públicos – e alcançarem 

a aprovação. É através desses processos seletivos que se produzem os quadros de 

funcionários que constituem as burocracias estatais no Brasil. 

O concurso público no Brasil é um fenômeno social de grande 

representatividade. Dezenas de milhares de vagas no serviço público são abertas 

anualmente no país, preenchidas através de concursos. A imprensa noticia 

constantemente a situação dos concursos públicos em andamento e com previsão de 
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abertura, assim como debates e decisões no espectro jurídico ou político que interfiram 

nos concursos pelo país. O interesse nos concursos públicos fez surgir, inclusive, uma 

imprensa especializada no tema, que inclui jornais, revistas e sites. 

Do ponto de vista dos candidatos, os concursos públicos abarcam uma realidade 

socioeconômica muito ampla. Há concursos cuja remuneração é de pouco mais que um 

salário mínimo até aqueles em que a remuneração ultrapassa trinta mil reais 1 . A 

escolaridade também varia bastante, sendo exigido desde candidatos com nível 

fundamental e médio até outros com nível superior, podendo exigir-se ainda pós-

graduação (especialização, mestrado ou doutorado). 

 Motivados, entre outros fatores, pela estabilidade2 atribuída ao serviço público, 

os sujeitos começam a estudar e fazem sua inscrição em concursos públicos abertos – ou 

vice-versa – esperando o dia da prova e a divulgação dos resultados. Até que seja 

aprovado em algum concurso, o candidato pode levar meses e anos estudando. Na 

verdade, para virar servidor público, não basta ser aprovado, mas sim aprovado e 

classificado numa posição correspondente ao número de vagas disponíveis no edital do 

concurso, o que garantirá a nomeação, a posse no cargo para o qual prestou o certame e 

o início do exercício. É muito comum que os candidatos, mesmo aqueles que são 

aprovados em um concurso, continuem estudando para concursos de cargos que tenham 

remunerações mais altas e/ou condições de trabalho consideradas mais vantajosas. 

Essa lógica de seleção dos concursos produziu um campo social (BOURDIEU, 

1983) que agrega diversas instituições, agentes e espaços sociais relacionados ao 

concurso público. Destaca-se nesse campo a dimensão/esfera educacional, em que bens 

e serviços são transacionados visando à aprovação dos candidatos nos certames, 

demandando dos mesmos, além de tempo e esforços físicos e mentais, uma enorme 

quantidade de recursos econômicos. 

A institucionalização do concurso público no Brasil foi pensada como uma 

política pública de profissionalização e racionalização da administração pública ao 

longo de diferentes momentos da história brasileira, desde o período final do regime 

monárquico (CANDIDO, 2007; SALGADO, 1985), passando pela Era Vargas 

(NUNES, 1997; RABELO, 2013; WAHRLICH, 1983), até sua consolidação na 

                                                           
1 O teto do funcionalismo público no Brasil é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que 

atualmente (dezembro de 2018, quando terminei a escrita da tese) é de R$ 39.293,00. 
2 Uma das grandes motivações no discurso das pessoas a respeito do porquê se tornar servidor público é a 

“estabilidade”, como será explorado no capítulo 2. 
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Constituição de 1988. Em contraste com formas anteriores de admissão marcadas pelo 

compadrio e pelo patronato (FAORO, 1958; LEAL, 1975), o concurso público seria 

uma forma impessoal e meritocrática de selecionar os futuros servidores públicos. 

Esse ponto é importante no que diz respeito aos concursos públicos, já que é 

comum na burocracia estatal brasileira a distinção entre os servidores concursados, 

aqueles a quem se atribui mérito e competência (CUERVO, 2014), e os não-

concursados – como comissionados, contratados e terceirizados –, sempre sujeitos a 

acusações de não possuírem o conhecimento necessário para cumprir as atribuições dos 

cargos que ocupam, sendo identificados com os interesses políticos, e não técnicos, das 

instituições. 

Contudo, a pesquisa de Fontainha et al. (2014) mostra que os processos seletivos 

de concurso público têm como método de avaliação e aprovação dos candidatos 

critérios que têm pouco a ver com a titulação acadêmica e a competência profissional. 

Os autores apontam para o “caráter autorreferencial” dos concursos públicos no Brasil, 

em que se avalia e se premia um conhecimento construído exclusivamente para o 

processo seletivo. O concurso recruta os candidatos que sabem fazer melhor a prova, 

sendo os maiores salários proporcionais à complexidade das provas. Desse modo, 

preparar-se para ser um servidor público no Brasil envolve quase que obrigatoriamente 

se preparar para as provas do concurso público. 

Apesar de a Constituição de 1988 prever a exigência de concurso público para o 

provimento de cargos na administração pública3, não há determinação quanto ao modelo 

de prova que deverá ser formulada para os candidatos. As instituições públicas têm 

autonomia para decidir como será o processo de seleção, acabando, na grande maioria 

dos casos, por contratar uma entidade organizadora para ficar encarregada da realização 

do concurso, desde a produção e divulgação do edital, a feitura e aplicação das provas, 

até a divulgação dos resultados. Essas entidades, mais conhecidas como “bancas”, são 

formalmente responsáveis pelo conhecimento que se exige nas provas dos concursos 

públicos. 

Irei me centrar na preparação para os concursos da burocracia fiscal 

(MIRANDA, 2015), como era o caso daquele descrito na abertura deste trabalho, que 

                                                           
3 Art. 37, II: “A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou 

emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de 

livre nomeação e exoneração” (BRASIL, 1988, grifo nosso). 
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acompanhei como etnógrafo, estando ao mesmo tempo inscrito como candidato. Em 

todo o Brasil, os concursos para a burocracia fiscal ocorrem com uma relativa 

frequência, havendo vários todos os anos para diferentes unidades administrativas4. A 

União, os estados e os municípios possuem competência tributária, que se refere à 

permissão constitucional de criar tributos (como impostos e taxas). Consequentemente, 

necessitam também de servidores que executem as atividades administrativas de 

fiscalização e cobrança de tais tributos. É essa a função básica de um fiscal. 

Apesar da magnitude que o fenômeno do concurso público alcançou no Brasil, 

as Ciências Sociais têm dedicado quase nenhuma atenção à sua investigação. No caso 

da Antropologia, não encontrei sequer um trabalho cuja temática central seja os 

concursos ou cujo objeto envolva a preparação dos candidatos para esses processos 

seletivos. Alguns poucos trabalhos sociológicos recentes dedicaram-se ao tema 

(KLUGER, 2015; MEIRELLES, 2002), todavia sem constituírem uma agenda de 

pesquisa consistente sobre ele. Nesse sentido, os trabalhos de Fernando Fontainha 

constituem uma exceção no que diz respeito a um interesse mais sistemático sobre os 

concursos públicos, no Brasil (FONTAINHA, 2011; FONTAINHA ET AL., 2014) e na 

França (FONTAINHA, 2013; 2015). 

 A abordagem teórica que privilegiarei para tratar da preparação para os 

concursos construiu-se numa intercessão entre a antropologia do estado e a antropologia 

do conhecimento. Na verdade, o foco na preparação para os concursos, de certa forma, 

sugere essa aproximação, uma vez que coloca em primeiro plano o aprendizado de um 

conhecimento voltado para o estado5. 

 

Os concursos e uma antropologia do estado 

 

Ao focalizar os processos seletivos que constituem a burocracia estatal, pretendo 

oferecer uma contribuição para a compreensão do funcionamento do estado e do serviço 

                                                           
4 Não verifiquei o número exato desses concursos, mas meus interlocutores costumavam dizer que a 

média era de cem concursos para a “área fiscal” por ano. Apesar de me parecer um número exagerado, é 

preciso considerar que além da União, do Distrito Federal e dos 26 estados, o Brasil ainda possui 5.570 

municípios, os quais podem fazer concursos para fiscais. 
5 Vou usar o termo estado em minúsculo quando estiver me referindo conceitualmente a esse tipo de 

organização político-administrativa, e em maiúsculo (Estado) quando tratar de uma dessas organizações 

em particular (o Estado brasileiro). Para um uso semelhante do termo estado e de sua justificativa, ver 

Tiscornia (2008). 
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público no Brasil. Considerando a natureza cultural do estado (STEINMETZ, 1999), 

seus processos de formação devem ser problematizados, pois através deles percebe-se 

como seus diversos mecanismos de poder foram sendo simbolicamente instituídos. 

Como demonstraram Abélès e Jeudy (1997), a concepção de serviço público não tem o 

mesmo significado nem mesmo entre os países da Europa, e a antropologia deve dar 

conta das diferenças culturais que constituem cada estado nacional, incluindo aí os 

processos institucionais por meio dos quais se conformam as burocracias, como as 

formas estatais de admissão de seus agentes. 

Nesse sentido, Gupta e Sharma (2006) defendem que a análise antropológica do 

estado deve ter como ponto de partida a ideia de que mesmo quando os estados são 

estruturalmente similares, o significado que têm para suas populações pode diferir 

profundamente. Os autores ressaltam que a abordagem sobre o estado precisa levar em 

conta os aspectos materiais e ideológicos que operam em sua construção, propondo que 

o estado seja estudado a partir de suas práticas cotidianas e das representações do estado 

que os grupos sociais carregam consigo, tanto aqueles identificados com o estado, os 

burocratas, como aqueles que são usuários de seus serviços e para quem as ações do 

estado são dirigidas. 

Em seu consagrado artigo6, Timothy Mitchell (1991) já havia identificado a 

centralidade das práticas de estado como a unidade de análise que permitiria desvendar 

a mistificação da separação entre estado e sociedade, ou entre o estado como ideia 

dissociado do aparato que lhe é próprio, o que conceituou como efeito estado. 

Pretendendo superar o dualismo conceitual proposto Abrams (1988) entre o estado 

como ideia e como sistema7, Mitchel defende que não se pode compreender um a partir 

                                                           
6 Publicado originalmente em um dos principais, senão o principal, periódico de ciência política do 

mundo, o American Political Science Review, o artigo de Mitchell mereceu uma sessão especial do 

periódico em que outros cientistas políticos teceram comentários sobre o texto (BENDIX ET AL., 1992). 

Posteriormente, uma versão ligeiramente modificada do artigo foi incluída em duas coletâneas de 

referência para a discussão antropológica sobre o estado (STEINMETZ, 1999a; GUPTA; SHARMA, 

2006a). Além disso, vários trabalhos no âmbito da antropologia política e do estado deram destaque à 

perspectiva sugerida por Mitchell, como Nugent (1994), Trouillot (2001), Alexander (2002), Aretxaga 

(2003), Gupta e Sharma (2006), Babul (2012), Souza Lima e Castro (2015). 
7 Após lembrar a polêmica proposição de Radcliffe-Brown de que o estado deveria ser eliminado de 

qualquer análise social, Abrams (1988) propõe uma alternativa menos radical, que consiste em abandonar 

o estado como objeto de estudo, seja ele concreto ou abstrato, e, ao mesmo tempo, continuar levando a 

ideia de estado extremamente a sério. Isso porque o estado não seria uma entidade concreta ou uma 

instituição, mas sim uma espécie de desígnio, um projeto ideológico. A preocupação central da análise 

deveria ser a relação entre o que chama de state-system e state-idea com outras formas de poder. 
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do outro, como Abrams sugere, mas que ambos são resultado de um mesmo processo 

social que deve ser investigado. Segundo Mitchell, o estado aparece para nós como um 

efeito estruturante, e sua análise não deve se voltar para uma estrutura de estado, o que 

seria a abordagem preferencial de cientistas políticos, mas sim para os efeitos 

metafísicos – o estado como ente abstrato e transcendente – produzidos por práticas e 

técnicas de governo, o que Foucault (1993) chamou de governamentalidade, que fazem 

com que essas estruturas se tornem realidade para os sujeitos. 

Valendo-se das contribuições de Mitchell, o trabalho de Trouillot (2001) enfatiza 

que os efeitos do estado não são resultado apenas da ação de instituições 

governamentais, sugerindo a adoção de estratégias etnográficas que ultrapassem os 

limites formais de tais instituições e foquem nos múltiplos locais em que os processos e 

práticas de estado sejam identificados através de seus efeitos. Em provocação a algumas 

abordagens sociológicas e antropológicas, Trouillot argumenta que o estado está, sim, 

ligado a aparatos, mas deve ser considerado também como um conjunto de práticas, 

processos e efeitos. Por consequência, os antropólogos interessados na compreensão do 

estado deveriam agregar a seus objetos de pesquisa os processos e efeitos de estado que 

se verificam em locais menos óbvios do que as burocracias estatais. O autor dá destaque 

aos locais de fronteira (borders), onde os encontros entre sujeitos e grupos com o poder 

do estado se tornam mais evidentes, mesmo em contextos neoliberais ou marcados pelo 

avanço da globalização, que supostamente poriam em questão a centralidade do poder 

do estado na organização das relações sociais. 

Em direção similar, Das (2007) volta sua atenção para as “margens do estado”, 

considerando que o estado “is best observed at the margins, but these margins are not 

simply peripheral places – they run into the body of the polity as rivers run through a 

territory.” (DAS, 2007, p. 183). Mostrando como as práticas de estado, baseadas na 

autoridade de que se investem alguns sujeitos, são replicadas em contextos marcados 

pela ausência de regulação formal, a autora argumenta que o estado deve ser estudado 

fora dos lugares onde se espera que seu poder esteja concentrado, como nas situações de 

“margem”. As propostas de Das e Trouillot chamam atenção para práticas, processos e 

efeitos de estado que se manifestam para além das instâncias governamentais, 

envolvendo variados grupos sociais. 

O fenômeno investigado nesta tese – as relações de aprendizado voltadas à 

preparação para os concursos públicos no Brasil – envolve justamente processos, 
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práticas e efeitos de estado não situados em instâncias estatais. Os cursos preparatórios, 

presenciais ou à distância, apesar de serem ambientes situados fora do escopo 

administrativo do estado, têm como objeto a transmissão de um conhecimento 

direcionado para um procedimento administrativo de estado, o concurso público. Nesse 

sentido, esta tese pretende oferecer uma contribuição para uma antropologia do estado a 

partir de um processo social – a preparação para os concursos – que se realiza 

formalmente fora do estado. Embora tenha servidores públicos atuando como 

professores, e até como alunos, o conhecimento de concurso é transmitido através de 

um sistema paraestatal, englobando cursos, editoras, sites, jornais, entre outras 

instâncias dedicadas à distribuição social desse conhecimento. 

Outra dimensão que procurarei contemplar nesta tese diz respeito à formação de 

subjetividades relacionadas ao estado. Em estudo sobre a relação da população local 

com o estado através de uma empresa estatal de açúcar no nordeste da Turquia, 

Catherine Alexander (2002) mostrou como os sujeitos estabeleciam diferentes conexões 

com o estado, as quais ditavam o modo como suas percepções sobre ele e sobre si 

mesmos eram mantidas. A autora ressalta a importância de identificar e descrever os 

processos iniciados: 

 
 

[…] where a necessary connection is felt to be absent, the movement 

that is made to create that connection, and how objects are used to 

bring such connections into being. The principal example is the 

connection between the self and the abstraction of ‘the state’. Objects, 

in this stance, can be substituted for relations, can extend or affirm 

relations, can make or be made by relations. In all these cases, objects 

may be seen as artefacts, ‘made things’, but also as ‘things that make’. 

(ALEXANDER, 2002, p. 6). 
 

 

Essa conexão entre o estado como “abstração” e o self dos sujeitos ajuda a 

explicar a relação que diferentes grupos sociais manterão com o estado, através de seus 

agentes. Na mesma direção, Kapferer (2005) destaca que a forma com que o estado é 

subjetivado difere nos diversos contextos nacionais. O autor argumenta que o 

imaginário do estado deve ser pensado como uma materialidade, na medida em que é 

uma força de constituição das pessoas atuante por meio de suas experiências no mundo. 

As análises antropológicas sobre o poder nas sociedades contemporâneas, para 
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Kapferer, podem esclarecer o modo com que o estado se torna inscrito nas pessoas e em 

suas relações.  

No caso do aprendizado vivenciado pelos concursandos ocorre um processo de 

corporificação da autoridade do estado nos agentes que se submetem a ele. A 

corporificação, no sentido de Csordas (CSORDAS, 1990), permite entender como o 

corpo se torna o locus de uma constante produção e atualização de significados 

relacionados ao poder do estado. Como procurar-se-á mostrar nesse trabalho, o processo 

de corporificação da autoridade estatal imprime nos sujeitos que o experimentam um 

sentimento de distinção social, como futuros servidores públicos de elite, que se sentem 

dignos do recebimento de uma série de privilégios do estado. 

Ao proporem um novo nicho para a pesquisa antropológica – uma antropologia 

das políticas públicas, Shore e Wright (1997) destacam que as políticas públicas 

invadiram praticamente todas as esferas da vida social, sendo em grande medida 

responsáveis pelo modo como os indivíduos formam sua subjetividade na organização 

das sociedades contemporâneas. Insistem os autores que as políticas públicas codificam 

as normas e os valores sociais, contendo, sobretudo implicitamente, modelos de 

sociedade. Nesse sentido, pretendo mostrar como a transmissão do conhecimento para 

concursos públicos contém um modelo de estado que é incorporado pelos sujeitos em 

preparação para os processos seletivos, moldando suas subjetividades. Nos termos dos 

autores, a preparação para os concursos pode ser considerada como parte de um 

processo de governança, o qual faz com que os sujeitos contribuam, em geral de forma 

inconsciente, para um modelo governamental de ordem social. 

Em trabalho etnográfico sobre os programas de treinamento em direitos 

humanos para funcionários do Estado turco, oferecidos em função da adesão do país à 

União Europeia, Elif Babul (2012a) mostra como a legitimidade governamental e a 

autoridade burocrática que os sujeitos encarnam como agentes de estado passaram a ser 

baseadas no mérito e na aquisição de conhecimentos via educação formal, substituindo 

uma elite burocrática reconhecida como tal por decorrência de pertencimentos 

familiares. A autora mostra como o programa de formação exigido pela União Europeia 

altera o imaginário social relacionado à esfera burocrática, forjando um novo ethos para 

os funcionários públicos do estado turco. 

É importante esclarecer que, no esteio teórico de Bourdieu (1996), estou 

pensando em elites burocráticas a partir da posição de dominância que certos grupos 
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ocupam num determinado campo social, nesse caso, o campo burocrático brasileiro. 

Essa posição privilegiada dentro de um campo social confere ao grupo poder simbólico 

e, consequentemente, vantagens materiais. No caso do serviço público brasileiro, as 

elites burocráticas se caracterizam pelos “supersalários” e por uma série de privilégios 

de estado não ofertados a outros servidores públicos e segmentos profissionais, como 

será indicado ao longo da tese. 

De acordo com Cris Shore (2002), um dos componentes que devem ser 

contemplados no estudo antropológico das elites refere-se à análise de seu recrutamento, 

o que permite entender como certos grupos sociais se reproduzem e garantem seu 

acesso às estruturas de poder. Nesse sentido, o autor sinaliza o papel das instituições 

escolares e das estruturas de educação de elite que são responsáveis pela socialização e 

seleção de determinados sujeitos que alcançam o status de elite. Shore argumenta ainda 

que as elites locais ou nacionais são forjadas a partir de certas normas, valores e 

interesses, o que chama de cultura de elite, que os agregam. 

Alguns trabalhos sobre a elite do funcionalismo público no Brasil já apontaram 

que o processo de formação do ethos profissional se inicia antes mesmo do efetivo 

ingresso dos sujeitos em suas respectivas carreiras. Em trabalho de referência sobre a 

constituição de uma importante elite burocrática dos anos de 1930, os técnicos da 

previdência social, Hochman (1992) ressaltou que os textos de estudo para os concursos 

“seduziam” os candidatos pelo pioneirismo atribuído aos futuros servidores daquele 

setor na administração pública. Já em sua etnografia sobre o aprendizado na carreira 

diplomática, Moura (2007) mostra que a etapa de preparação para o concurso do 

Instituto Rio Branco já é responsável por ir criando um “espírito” de corporação nos 

candidatos. Tratando da formação no “mundo do direito”, Kant de Lima (2011) afirma 

que: 

 
 

Os concursos públicos em geral e, em especial, os jurídicos são 

exemplo disto: para lograr aprovação, é necessário acesso a um 

conhecimento particularizado, que não está disponível no mercado 

universitário. Em consequência, quando conseguem passar, os 

aprovados sentem-se como que eleitos porque detentores de um saber 

especial, único, como que ungidos para tomar suas decisões 

livremente, sem que tenham que prestar contas senão a seus pares. 

(KANT DE LIMA, 2011, p. 43).  
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A passagem traz implícita uma relação entre o contexto de aprendizado e a 

tomada de decisão, ou seja, entre a transmissão do saber e o exercício do poder no 

âmbito da burocracia estatal no Brasil. Essa relação, entretanto, não tem a ver 

necessariamente com o conteúdo que está sendo comunicado, mas sim com a forma por 

meio da qual o conhecimento é acessado. Isso nos leva a crer que o aprendizado e a 

transmissão do conhecimento apresentam-se como uma questão fundamental para se 

pensar as formas de fazer Estado (SOUZA LIMA, 2012). 

No caso dos concursos públicos da burocracia fiscal, que constituem o foco de 

minha pesquisa, o acesso ao conhecimento se dá por meio de um processo de 

aprendizado que tem lugar, sobretudo, em cursos preparatórios destinados à aprovação 

dos candidatos nos processos seletivos. Em pesquisa sobre os auditores fiscais da 

Receita Federal, Miranda (2015, p. 80) já identificava que “o processo de seleção se 

inicia antes do concurso, com a participação dos candidatos em diversos cursinhos 

preparatórios, dos quais participam ativamente muitos fiscais como professores, ou até 

mesmo sócios dos cursos.”. 

É importante ressaltar que esses cursos preparatórios não têm formalmente o 

papel de promover uma formação para os futuros servidores públicos. São 

essencialmente locais de treinamento – ou de adestramento, como irei sugerir no quarto 

capítulo – em que uma série de conhecimentos é inculcada nos candidatos visando 

exclusivamente um bom rendimento nas provas dos concursos. No Brasil, as 

instituições voltadas para a capacitação e a formação profissional para o setor público 

estão vinculadas a diferentes esferas de governo (ORBAN, 2001), mas não oferecem 

preparação para os concursos públicos8. 

O tipo de atividade pedagógica desempenhada nos cursos para concursos está 

mais ligado àquela descrita por Bourdieu (1998) em seu estudo sobre as classes 

preparatórias para os concursos de admissão às grandes écoles francesas. Bourdieu trata 

essas classes preparatórias como um caso particular do amplo universo de “escolas de 

elite”, cujo papel é fundamentalmente o de consagração de grupos sociais que serão 

alçados a posições dominantes de poder em virtude de um capital educacional adquirido 

naquelas instituições. Esse capital será atestado nos concursos, que Bourdieu toma 

                                                           
8 À exceção de instituições vinculadas aos órgãos da justiça, como a Escola de Magistratura do Estado do 

Rio de Janeiro (Emerj), que oferecem cursos que servem como preparação para os concursos públicos 

(FONTAINHA, 2011). 
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como cerimônias de consagração da sociedade, a partir dos quais um grupo social se 

converte numa “nobreza de estado”. 

Inspirado em Bourdieu, portanto, considero conveniente pensar os cursos 

preparatórios para os concursos públicos da burocracia fiscal, no Brasil, como “escolas 

de elite”. Eles são determinantes para que os sujeitos alcancem alguns dos cargos mais 

prestigiosos da administração pública no país. Diferente de Bourdieu, porém, julgo 

importante analisar também o que o autor chama de dimensão técnica do aprendizado, 

isto é, o conjunto de conhecimentos e técnicas de aprendizado que os sujeitos irão 

adquirir durante a frequência às classes preparatórias. Bourdieu reduz a importância 

dessa dimensão, argumentando que ela oculta a dimensão consagradora das classes 

preparatórias, sendo apenas uma aparente justificação racional para as cerimônias de 

consagração, como os concursos. Isso porque, para Bourdieu, os concursos acabam 

selecionando aqueles candidatos já dotados de um conjunto de disposições incorporadas 

– um habitus – exigido no processo seletivo. Sem desconsiderar esse efeito de 

consagração operado pelos cursos e, sobretudo, pela aprovação nos concursos, penso ser 

importante não o tomar como ponto de partida, ignorando todo o aprendizado e o 

conjunto de conhecimentos que são proporcionados ao longo da preparação para os 

concursos. Interessa-me entender, portanto, quais os conhecimentos que os sujeitos 

alcançam para se consagrarem nos concursos e, mais fundamentalmente, quais os 

efeitos dessa consagração social para a construção da subjetividade dos agentes assim 

consagrados.  

Segundo Bourdieu, as instituições educacionais são responsáveis também pelo 

espírito de grupo criado entre os estudantes em função da homogeneidade das estruturas 

mentais inculcadas através da ação pedagógica. Não por acaso, Bourdieu afirma que a 

sociologia da educação é parte da sociologia do conhecimento e do poder. Isso nos leva 

para o debate sobre o estatuto do conhecimento e de sua transmissão. 

 

Os concursos e uma antropologia do conhecimento 

 

Ao abordar o fenômeno do concurso público, estou interessado na preparação a 

que os candidatos ao serviço público se submetem para obter um bom resultado nas 

provas. Para descrever o caráter do aprendizado que se realiza nos cursos preparatórios 
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que acompanhei etnograficamente, vou mobilizar a ideia de tradição de conhecimento 

desenvolvida e explorada em variados trabalhos de Fredrik Barth (1975; 1987; 1993; 

1995; 2000; 2002). 

Inicialmente, Barth (1975) utiliza a ideia de tradição de conhecimento associada 

ao conceito de ritual. Ao analisar o corpus ritual da comunidade Baktaman da Nova 

Guiné, Barth argumenta que o ritual dá corpo a uma tradição de conhecimento. 

Contrapondo a ideia de conhecimento à ideia de cultura, ainda de modo não muito 

desenvolvido, o autor sugere que o primeiro permitiria entendermos o comportamento 

social de modo mais adequado. Do ponto de vista metodológico, o foco da análise 

volta-se para como os noviços aprendem a ver e participar dos ritos. Esse foco no 

aprendizado é um ponto importante que o deslocamento da ideia de cultura para a de 

conhecimento proporciona, sendo por mim incorporado ao longo da pesquisa sobre a 

preparação para os concursos públicos de que trata esta tese. 

Em Cosmologies in the making, Barth (1987) questiona a validade heurística da 

ideia de cultura a partir do problema da variação sociocultural existente na região da 

Nova Guiné, onde realizou trabalho de campo. Apesar de serem razoavelmente 

semelhantes do ponto de vista da economia, da tecnologia e das vestimentas, os grupos 

possuíam crenças e práticas religiosas que variavam consideravelmente. Assim, a autor 

demonstra, por exemplo, como havia usos simbólicos distintos para objetos rituais 

semelhantes, como a variação nos usos rituais do crânio como objeto de culto em dois 

grupos que habitavam o local.  Através dessa constatação aparentemente banal, Barth 

conclui que, devido a essa heterogeneidade encontrada na região, seu objeto não poderia 

ser demarcado como uma cultura, mas sim como uma variedade de expressões e ideias 

cosmológicas, ou seja, uma tradição de conhecimento. É, portanto, a variação 

sociocultural que lhe dá a chave para questionar a premissa metodológica dos sistemas 

fechados, comum ao estruturalismo e, em certa medida, ao interpretativismo, e adotar 

um novo termo para se referir ao conteúdo cultural internalizado pelos indivíduos. 

É importante esclarecer que Barth não pretende se voltar contra a ideia 

antropológica de cultura, apenas adotar uma perspectiva que reconhece o conhecimento 

como a modalidade principal da cultura. Seria mais profícuo tratar a cultura como 

conhecimento e o conhecimento como o protótipo da cultura, pois ele evita as 

tendências homogeneizadoras e estabilizadoras que o conceito de cultura pode provocar, 

uma vez que é menos abstrato e evoca mais facilmente as constantes variações, 
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intercâmbios e fluxos de ideias e modos de conhecer no interior de cada população e 

também entre grupos sociais diferentes (BARTH, 1995). 

Finalmente, o conceito de tradição de conhecimento seria melhor elaborado por 

Barth (2002) como sendo constituído por três dimensões: a) toda tradição de 

conhecimento se caracteriza por um corpus de ideias e assertivas substantivas sobre 

aspectos do mundo; b) esse conjunto de ideias e assertivas deve ser comunicado, isto é, 

transmitido e distribuído, por um ou vários meios na forma de palavras, símbolos, 

gestos e ações; c) por fim, a transmissão desse corpus pressupõe uma série de relações 

sociais instituídas por meio da qual ela se efetua. 

Em contextos sociais de complexidade cultural (HANNERZ, 1992), não se pode 

falar apenas em uma tradição de conhecimento, mas sim em várias, que mantêm 

relações entre si, criando zonas de troca, distanciamento e aproximação, realizadas por 

meio de processos e dinâmicas sempre permanentes. É justamente o caso do fenômeno 

do concurso público no Brasil, cuja amplitude de grupos e segmentos sociais que 

envolve faz com que diferentes saberes estejam em contato. Os conteúdos das provas, 

por exemplo, são formados por disciplinas de diferentes áreas do conhecimento. 

No entanto, ao me apropriar do conceito de Barth, pretendo argumentar que a 

preparação para os concursos públicos se efetua por meio de uma tradição de 

conhecimento que denominarei de propedêutica, a qual se caracteriza por: 1) uma 

modalidade comum de distribuição social do conhecimento, a qual abrange a forma pela 

qual os conhecimentos são transmitidos, codificados e representados; 2) uma forma de 

aprendizado, que inclui o uso de determinadas técnicas por meio das quais os sujeitos 

adquirem os conhecimentos. 

Deste modo, não vou tratar a preparação para os concursos públicos como uma 

“cultura” (RABELO, 2013) ou uma “ideologia” (FONTAINHA ET AL., 2014), como é 

possível encontrar em abordagens de pesquisa, tampouco como uma “indústria”, termo 

corrente no discurso do senso comum, mas sim como uma tradição de conhecimento. 

Tradição essa que foi sendo construída no Brasil desde o século XIX, e que ganhou uma 

nova dimensão nos anos de 1930 do século XX, e, mais recentemente, em 1988, com a 

promulgação da atual carta constitucional. Não tenho a intenção, porém, de me 

contrapor a essas abordagens sobre o concurso; pelo contrário, em função da amplitude 

e dos efeitos que o fenômeno do concurso público alcançou no Brasil, poder-se-ia supor 
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que elas podem ser exploradas analiticamente9. No entanto, minha análise e descrição 

estão orientadas para a tradição de conhecimento que o fenômeno do concurso público 

mobiliza através do processo de aprendizado a que milhares de sujeitos se dedicam para 

se transformarem em agentes do estado. 

Souza Lima (2012a) usou o conceito de tradição de conhecimento para analisar 

como são veiculados e transmitidos os conhecimentos de funcionários administrativos 

das agências estatais responsáveis pelo exercício do poder tutelar sobre os grupos 

indígenas no Brasil. O autor descreve os cursos de formação dos “técnicos em 

indigenismo” da Fundação Nacional do Índio, mostrando como se forjava o 

aprendizado voltado a “trabalhar com índios”, inscrevendo tal aprendizado numa 

tradição colonial mais abrangente voltada à gestão de espaços e populações. 

Ao analisar a preparação para os concursos públicos de uma elite burocrática, 

pretendo investigar como se adquirem os conhecimentos necessários para que os 

sujeitos se invistam dos poderes de estado, isto é, se transformem em servidores 

públicos e ajam de acordo com seus pares. Assim, parece-me interessante analisar em 

que medida o processo de aprendizado no universo dos concursos públicos envolve 

“formas institucionais de conhecimento e prática [do Estado], em cujo âmbito as 

disposições [para o Estado] são formadas” (ASAD, 2010, p. 276). 

Seguindo recentes contribuições sobre a importância da cognição para a análise 

do conhecimento humano e de sua transmissão (COHEN, 2010; MARCHAND, 2010), 

incorporo também um referencial teórico vinculado à antropologia cognitiva, subcampo 

disciplinar da antropologia que tem se dedicado mais sistematicamente à investigação 

dos fenômenos cognitivos na constituição da cultura. Tal referencial me será útil para 

descrever os mecanismos cognitivos que subjazem e facilitam o aprendizado e a 

transmissão do conhecimento de concurso. 

 

                                                           
9 Rabelo (2013) sugere que a chamada “cultura do concurso” surgiu a partir dos anos de 1930, mas não 

explora analiticamente o significado do termo. Por outro lado, Fontainha et al. (2014) denominam como 

ideologia concurseira o conjunto de expectativas, obrigações e discursos de legitimação envolvidos no 

processo de ocupação dos cargos públicos, que, no caso brasileiro, possui um caráter autorreferencial, se 

diferenciando de uma ideologia profissional ou acadêmica, que marca o recrutamento para o serviço 

público em outros contextos nacionais. Considero esse argumento dos autores inteiramente compatível 

com aquele proposto nesta tese, embora por meio de outra abordagem teórica. 
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Aprendizado de concurso: objeto e método da pesquisa 

 

O que os candidatos ao serviço público aprendem durante o processo de 

preparação para os concursos públicos? É a partir dessa interrogação aparentemente 

trivial que se construiu a pesquisa de que esta tese é o resultado. A aparente 

simplicidade do objeto de pesquisa começa a ganhar mais densidade quando 

começamos a desdobrá-lo em questões subsequentes que se associam à primeira. Como 

esse aprendizado é realizado? Ou seja, por quais agentes, por que meios de aprendizado, 

em que locais, por quanto tempo, a que custo? Pensando no aprendizado que é 

alcançado, precisamos colocar ainda outras questões: Qual a natureza dos 

conhecimentos adquiridos? A que fins eles se destinam? Como são internalizados pelos 

sujeitos e mobilizados por eles a partir de então? Ao longo do texto, procurarei 

responder essas perguntas. 

Como se trata de uma temática de pesquisa muito ampla, que oferece diversas 

possibilidades de investigação, considerando a abrangência que o fenômeno do 

concurso público possui no Brasil, passo agora a delimitar o universo empírico a partir 

do qual meus dados foram construídos.  

O estudo para os concursos públicos pode se dar em diferentes ambientes, como 

nos cursos preparatórios, nas bibliotecas públicas, nas residências de cada candidato, em 

ambientes virtuais, em salas alugadas, para citar os mais comuns. Na verdade, os locais 

de aprendizado também dependem do tipo de concurso para o qual se está estudando: se 

é de nível fundamental, médio ou superior; da área do concurso (área jurídica, área 

fiscal, área militar, etc.); entre outros fatores. Além dos cursos preparatórios presenciais, 

há um intenso mercado de cursos online visando à preparação para concursos públicos, 

e também a prática do coaching, em que há um acompanhamento personalizado dos 

aprendizes por um coach de concurso. 

Para a realização de meu trabalho de campo, escolhi acompanhar cursos 

presenciais voltados à preparação para concursos públicos da burocracia fiscal. Só na 

cidade do Rio de Janeiro, existem dezenas de instituições de ensino – vulgarmente 

chamadas de “cursinhos” – dedicadas à preparação para os concursos públicos, alguns 

dos quais especializados nos concursos da burocracia fiscal. É comum que os cursos 

ofereçam turmas ou um grupo de módulos (disciplinas) separadas por “carreiras” (ou 

“áreas”), como fiscal, jurídica, diplomacia, agências, militar, entre outras. 



30 

 

Minha escolha por acompanhar a preparação para os concursos da burocracia 

fiscal deveu-se, em parte, ao interesse pelo estudo das elites burocráticas, em 

consonância com a provocação de Nader (1972) de que os antropólogos se voltem para 

os de cima em suas pesquisas, deixando de ficar restritos aos grupos marginalizados, o 

que já ensejou um considerável número de trabalhos no Brasil (BRONZ, 2016; 

CASTILHO; SOUZA LIMA; TEIXEIRA, 2014; SOUZA LIMA; TEIXEIRA, 2010). 

Além disso, a ênfase no estudo das instituições estatais é parte do programa de pesquisa 

das instituições acadêmicas das quais faço parte10, onde tive contato com etnografias 

sobre a elite burocrática brasileira (KANT DE LIMA, 1995; MENDES, 2012; 

MIRANDA, 2015; MOUZINHO, 2007; PINTO, 2006; VIDAL, 2013). 

Quando procurava algum curso para iniciar o trabalho de campo, foi lançado o 

edital de concurso público para o cargo de Fiscal de Tributos da Secretaria Municipal de 

Fazenda de Niterói, então decidi acompanhar esse processo seletivo. Além do cargo de 

Fiscal de Tributos, também foram oferecidas vagas para os cargos de Contador, para 

nível superior, e Fiscal de Posturas e Agente Fazendário, para nível médio (ver anexo 

1). 

Chamou minha atenção, ao ler o edital, o valor da remuneração inicial prevista 

para o cargo de Fiscal de Tributos, e a diferença entre a remuneração – quase 18 mil 

reais – desse cargo e o outro, Contador, também de nível superior. Fiz minha inscrição 

no concurso para o cargo de Fiscal de Tributos e me matriculei em um tradicional curso 

preparatório para concursos na cidade de Niterói, o Aprovando11, em uma turma aberta 

para o referido concurso, especialmente para o cargo de Fiscal de Tributos. O curso 

também abriu turmas, em suas diversas unidades espalhadas pelo Estado do Rio, para os 

cargos de Agente Fazendário e Fiscal de Posturas, este último o cargo mais concorrido, 

seguido pelo de Fiscal de Tributos, como se pode a seguir: 

 

 

                                                           
10 Refiro-me ao Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas (Nufep), ao Instituto de Estudos Comparados 

em Administração Institucional de Conflitos (INCT/InEAC) e ao Programa de Pós-Graduação em 

Antropologia da Universidade Federal Fluminense (PPGA-UFF). 
11 Os nomes dos cursos preparatórios pesquisados foram modificados para preservar o anonimato das 

instituições e de meus interlocutores, cujos nomes que aparecem ao longo do trabalho também são 

fictícios, à exceção de parte do capítulo dois, em que o uso dos nomes reais de alguns professores e sócios 

dos cursos preparatórios foi utilizado por questões de registro histórico, como será explicado na ocasião. 
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Tabela 1 - Relação candidato/vaga no concurso para Secretaria Municipal de 

Fazenda/Niterói (2015) 

Cargo Vagas Candidatos Candidato/Vaga 

Agente Fazendário 194 10.682 55,06 

Contador 12 327 27,25 

Fiscal de Posturas 80 29.225 365,31 

Fiscal de Tributos 95 17.683 186,12 

Fonte: FGV Projetos 

 

A turma 12  do curso Aprovando se iniciou na última semana de outubro e 

terminou na segunda semana de dezembro de 2015, durando aproximadamente sete 

semanas, tendo um total de 128 horas de aula, divididas em dez disciplinas, a saber: 

Língua Portuguesa (20h), Matemática Financeira (12h), Contabilidade Geral e 

Societária (12h), Informática (12h), Direito Tributário (12h), Direito Constitucional 

(12h), Direito Administrativo (12h), Direito Civil (12h), Direito Empresarial (12h) e 

Legislação Municipal (12h). Essas disciplinas eram correspondentes ao conteúdo 

previsto no edital para o cargo de Fiscal de Tributos. As aulas ocorriam de segunda à 

sexta-feira, de 18h30min às 21h45min, num prédio localizado no centro da cidade. 

Também havia opções de turmas durante a semana pela manhã e aos sábados pela 

manhã e tarde, com a mesma carga horária. 

Prestei como candidato apenas esse concurso para o cargo de Fiscal de Tributos 

da cidade de Niterói. Meu planejamento era me inscrever em outro curso preparatório 

voltado para a “área fiscal” e, posteriormente, fazer o concurso de auditor-fiscal da 

Receita Federal, o cargo mais prestigioso da burocracia fiscal no Brasil. No entanto, o 

referido concurso, embora sempre divulgado como estando “próximo” de ser 

autorizado, não ocorreu no período em que realizei a pesquisa. 

Já em outubro de 2016, comecei a fazer trabalho de campo em outro curso 

preparatório para concursos, o Meta, agora na cidade do Rio de Janeiro. Me inscrevi na 

turma básica13 para a área fiscal, que tinha uma carga horária de 345 horas, sendo 

                                                           
12 O valor total do curso de Fiscal de Tributos era de R$ 1.005,00 e a inscrição do concurso para esse 

cargo custava R$ 190,00. Também havia a opção de pagar por disciplinas avulsas do curso, ao invés de 

comprar o curso completo. 
13 O valor total desse curso, com todos os módulos incluídos, era de R$ 3.640,00. Os módulos poderiam 

ser adquiridos também de forma avulsa. 
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composta por sete disciplinas (ou módulos): Direito Constitucional (72h), Direito 

Administrativo (63h), Direito Tributário (54h), Contabilidade (48h), Português (45h), 

Raciocínio Lógico (36h) e Matemática Financeira (27h). 

Tomei conhecimento do curso Meta quando ainda acompanhava o curso 

Aprovando; primeiro por recomendação de uma aluna da turma, que já o tinha 

frequentado, e, posteriormente, pelo professor de uma das disciplinas, que dava aula em 

ambos os cursos. Diferentemente do Aprovando, que oferece cursos para quase todas as 

carreiras, o Meta é reconhecido por ser mais voltado para a área fiscal. Foi assim que o 

curso me foi apresentado tanto pelo professor como pela aluna acima mencionados. A 

apresentação do curso em seu site enfatiza que o mesmo é “excelência” na área fiscal, 

embora também ofereça cursos para concursos de outras carreiras, especialmente de 

analistas e técnicos administrativos das mais diferentes instituições púbicas14. 

Em ambos os cursos, as turmas tinham em torno de cinquenta alunos, com uma 

faixa etária bem diversificada. Havia desde recém-graduados, com pouco mais de vinte 

anos, até candidatos com mais de cinquenta anos. Na turma noturna, a maioria dos 

alunos trabalhava e saía do trabalho direto para o curso; enquanto na turma da manhã, 

havia mais alunos que apenas estudavam. Alguns, além de trabalhar, ainda cursavam 

pós-graduação. A maioria dos que não trabalhavam eram, geralmente, os mais jovens, 

dedicando-se exclusivamente ao estudo para concursos. 

 Muitos alunos que frequentavam os cursos já eram servidores públicos, 

municipais, estaduais ou federais. Outros trabalhavam na iniciativa privada, nas mais 

diferentes atividades: representante comercial, empresário, advogado, professor 

secundário, contador, etc. A formação em nível superior dos alunos era também muito 

diversificada, havendo, entre outros, graduados em Contabilidade, Psicologia, Turismo, 

Administração, Economia, Computação, História, Química, mas predominava os 

graduados em Direito e Engenharia15. 

Outra diferença com relação aos dois cursos é a duração e o modelo das 

turmas/módulos que são oferecidos. Enquanto no Aprovando prevalecem os cursos com 

duração média de três meses, sendo ofertados por ocasião da abertura (ou da expectativa 

de) um determinado concurso; no Meta dá-se preferência a cursos com duração média 

                                                           
14 No concurso realizado para o cargo de técnico do Tribunal de Contas do Município/RJ em 2017, 14 dos 

36 aprovados eram alunos do curso. 
15 O perfil desses candidatos é bem semelhante àquele que Miranda (2015) identificou entre os auditores 

fiscais da Receita Federal.  
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de dez meses, os chamados cursos básicos, cujo objetivo é fornecer conteúdo para 

aprovação em concursos de uma determinada área. A ideia é que esse curso seja 

complementado posteriormente por um curso específico, ou seja, uma turma voltada 

para um concurso particular. Assim, quando alguém vai ao curso visando à aprovação 

no concurso de auditor-fiscal da Receita Federal16, recomenda-se fazer o curso básico 

para área fiscal e depois o curso específico voltado para a Receita Federal. 

 Num primeiro momento do trabalho de campo, não tinha a preocupação de 

entender os conteúdos lecionados, tampouco de adquirir conhecimento suficiente para 

ser capaz de resolver questões de prova. Pretendia, seguindo o cânone antropológico, 

“observar” diretamente as aulas, registrando em meu caderno de campo aquilo que me 

parecia mais significativo para entender aquele contexto de aprendizado. Logo percebi 

que minha posição apenas como observador daquele contexto estava dificultando minha 

compreensão do processo de aprendizado que buscava analisar. O desconhecimento dos 

conteúdos tratados no curso me impedia de participar ativamente da maior parte das 

conversas e de captar a natureza do esforço cognitivo que esse aprendizado requeria dos 

estudantes. A aplicação e compreensão das técnicas de aprendizado utilizadas pelos 

professores pressupunha um conhecimento dos conteúdos para os quais elas foram 

produzidas. Além disso, as aulas se tornavam um suplício, pois passava horas ouvindo 

professores falando sobre temas dos quais compreendia nada ou muito pouco. 

Passei, então, a me engajar nas atividades de aprendizado que fora pesquisar, 

incorporando a perspectiva de Michael Coy (1989), fazendo do aprendizado tanto um 

objeto como um método de minha pesquisa. Partindo-se do pressuposto de que a 

simples inserção do observador participante em seu locus de pesquisa já interfere nos 

dados obtidos, uma vez que influencia as relações sociais que estão sendo analisadas, 

Coy argumenta que o etnógrafo em campo não deve se furtar a assumir um papel 

deliberado no seu contexto de pesquisa. Usando a seu favor esse relativo enviesamento 

de toda observação participante, sugere que as posições sociais em que os sujeitos são 

aprendizes sejam assumidas pelos pesquisadores em campo, na medida do possível, 

contanto que estejam associadas às instituições e aos comportamentos de interesse da 

                                                           
16 Vários dos cursos preparatórios que têm turmas para a “carreira fiscal” anunciam com destaque em 

seus sites a importância da preparação para o concurso da Receita Federal, prometendo aos alunos uma 

futura aprovação. 



34 

 

pesquisa. Essas posições colocam os etnógrafos como alvos de educação e socialização 

de outros sujeitos, potencializando a coleta de informações no campo. 

A posição de estudante nos cursos preparatórios para concursos satisfazia bem as 

condições de engajamento como aprendiz sugeridas por Coy aos etnógrafos. Ao me 

colocar como aprendiz naquele contexto de aprendizado, assumindo durante as aulas as 

tarefas desempenhadas por meus interlocutores que se dedicavam com afinco ao estudo 

dos diversos conteúdos programáticos que eram objeto de ensino dos professores, pude 

também adquirir algumas das habilidades que eles possuíam e valorizavam, o que ia 

gradativamente me abrindo mais possibilidades de interlocução com os sujeitos da 

pesquisa, especialmente, nesse caso, com os estudantes. 

É importante ressaltar que isso não me transformou em um candidato ou um 

“concurseiro”17, já que a relação de alteridade que mantinha com meus interlocutores 

continuava inabalada. No entanto, me entreguei aos mesmos processos de aprendizado a 

que são submetidos os candidatos que pretendem aprovação em concursos públicos. 

Mesmo quando fiz o concurso para fiscal, meu objetivo era tentar me colocar na posição 

desses sujeitos, no sentido de experienciar os processos de aprendizado que essa 

tradição de conhecimento proporciona aos agentes. Para meus interlocutores, procurei 

deixar claro que estava fazendo uma pesquisa de doutorado sobre concursos públicos, o 

que era geralmente minimizado por eles, visto como uma excentricidade que apenas 

atrapalharia minha aprovação em algum concurso. 

De certo modo, minha condição de aprendiz nos dois cursos que frequentei 

reforçava-se também pelo fato de eu ser formalmente aluno dos cursos, pois me inscrevi 

e paguei os valores integrais que qualquer interessado em frequentar os cursos precisa 

pagar, situação que é frequente no uso do aprendizado como método de pesquisa por 

antropólogos (COOPER, 1989; COY, 1989). Não pretendia, inicialmente, ter de pagar 

para conseguir frequentar os cursos. Entretanto, em todos os cursos em que me 

apresentei como pesquisador não me foi permitido assistir às aulas, a menos que eu 

pagasse pelos módulos que iria frequentar. No caso desses cursos, onde se produz 

conhecimento voltado para se alcançar posições de destaque na burocracia estatal, não 

                                                           
17 Os sujeitos que estudam para concursos públicos no Brasil costumam ser chamados de concurseiros. 

Essa categoria é ambivalente no contexto de preparação para concursos. Para alguns candidatos, 

especialmente aqueles que se dedicam a concursos de maior prestígio, essa categoria pode ter um viés 

negativo, como explico no capítulo dois. No entanto, é comum que seja usada por professores e também 

entre os próprios candidatos. 
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era mesmo de se esperar o acesso facilitado, considerando as já conhecidas restrições e 

constrangimentos próprios aos locais e agentes sociais investigados no âmbito do estudo 

de elites (NADER, 1972; GUSTERSON, 1997). 

Meu trabalho de campo estendeu-se ainda a dois eventos sobre concurso público 

de que participei em diferentes momentos da pesquisa. Num momento exploratório, 

participei do “Seminário e Audiência Pública para elaboração do Estatuto do Concurso 

Público Fluminense”, organizado pela OAB/RJ e realizado na sede local da instituição, 

o qual visava reunir esforços e receber propostas com o objetivo de elaborar um projeto 

de lei sobre concursos públicos no Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa, até onde pude 

acompanhar, não foi adiante. Porém, foi através desse evento que consegui o contato de 

um dos coordenadores de cursos preparatórios que entrevistei posteriormente. O outro 

evento foi o “Coaching Day”, organizado pelo Grupo Folha Dirigida e realizado na sede 

do jornal de mesmo nome. O evento reunia sete palestras de profissionais de coaching 

para concursos públicos. Já tendo percebido o interesse de muitos de meus 

interlocutores dos cursos pela prática do coaching, o evento foi uma oportunidade para 

que eu me familiarizasse com o serviço e o tipo de preparação que esses profissionais 

ofereciam.  

Além de acompanhar in loco dois cursos preparatórios e os eventos acima 

mencionados, realizei entrevistas com professores e donos de cursos preparatórios. 

Optei por realizar entrevistas apenas com professores porque era difícil durante o 

trabalho de campo manter conversas mais duradouras com eles ou com os sócios dos 

cursos que frequentei. Como parte das “barreiras etnográficas” no estudo de elites 

(TEIXEIRA, 2014), os professores e sócios de cursos preparatórios não se dispunham a 

“perder” tempo em conversas e entrevistas. Em vários casos, esses agentes 

confirmavam disponibilidade e depois deixavam de responder minhas mensagens (via 

e-mail e/ou aplicativos) ou ligações. Com os alunos, porém, tinha oportunidade de ficar 

conversando no período de intervalo das aulas e antes delas se iniciarem, de modo que 

foi possível reunir uma quantidade de informação sobre eles que julguei satisfatória, não 

sentindo necessidade de agendar entrevistas formais. 

Também acompanhava regulamente o site do jornal Folha Dirigida, do qual me 

tornei assinante. Embora não pretenda fazer uma análise sobre o jornal nesta pesquisa, a 

leitura e o acompanhamento de seu conteúdo foram importantes para que eu pudesse 

entender diversos aspectos do funcionamento do universo de preparação para os 
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concursos públicos. Além disso, o jornal era uma fonte recorrente de interesse de meus 

interlocutores, em ambos os cursos que acompanhei. 

Devo destacar, ainda, que estive durante todo o tempo da pesquisa inserido em 

redes sociais, submetido a informações diárias sobre concursos públicos. Através do 

Facebook, participei de vários grupos de “concurseiros” ou interessados na preparação 

para concursos. Passei a acompanhar as páginas de várias “celebridades” do universo 

dos concursos públicos, assim como seguia páginas de cursos que transmitiam aulas ao 

vivo, prática que começa a ganhar cada vez mais força nesse meio como opção de 

preparação. Pelo WhatsApp, participava de um grupo de interessados nos concursos da 

burocracia fiscal, onde se compartilhava uma série de materiais voltados à preparação 

para tais concursos. É difícil dimensionar o quanto essa minha observação online 

contribuiu para os resultados finais a que cheguei. No entanto, posso dizer que através 

dela me socializei mais rapidamente com as categorias e valores que circulam na 

tradição de conhecimento que estrutura os concursos, assim como ter uma compreensão 

mais abrangente sobre a dimensão que o fenômeno do concurso tem em escala nacional. 

Minha estratégia de observação e os sujeitos que estudei impuseram restrições 

narrativas a esta tese. Embora meus dados tenham sido em boa parte construídos a partir 

do trabalho de campo que realizei em diferentes ambientes de aprendizado, talvez o 

leitor – especialmente o leitor assíduo de etnografias – sinta falta de “carne e sangue”, 

como dizia Malinowski (1975), nos personagens aqui descritos. Desde logo adianto que 

isso não se deve a uma estratégia narrativa, mas às especificidades metodológicas 

impostas à pesquisa com estratos sociais hierarquicamente superiores (CASTILHO, 

SOUZA LIMA, TEIXEIRA, 2014).  

Como Gusterson destacou (1997), o trabalho de campo intensivo, baseado na 

observação participante, foi formulado na antropologia para o estudo de sociedades de 

pequena escala, onde os antropólogos tinham acesso facilitado às situações cotidianas 

da vida social, o que não ocorre durante a pesquisa com grupos pertencentes a estratos 

superiores da sociedade, quando frequentemente um pesquisador não é alguém bem-

vindo, é impedido de entrar em muitos lugares, e os sujeitos da pesquisa não dispõem de 

tempo livre para oferecer conversas prolongadas.  

Por tais razões, minha interação com meus interlocutores tinha sempre um 

tempo determinado para se encerrar, geralmente de quinze a vinte minutos, duração do 

intervalo das aulas. Raríssimos foram os momentos em que tive a oportunidade de 
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travar conversas mais duradouras e acompanhá-los por outros ambientes quando iam 

embora após as aulas do dia, como eu mesmo pude fazer em trabalho anterior de caráter 

monográfico (MAIA, 2014), mas com público – professores e alunos de escola pública 

– de estratos sociais inferiores. Além disso, a cada dia as aulas que acompanhava eram 

de disciplinas diferentes, o que fazia com que a turma também nunca fosse a mesma, 

pois alguns adquiriam apenas o módulo da disciplina que tinham interesse, impedindo o 

estabelecimento de vínculos mais consistentes com meus interlocutores. Por tais razões, 

não se trata aqui de uma etnografia fundada na interlocução com alguns poucos 

informantes-chave sobre variados ambientes sociais, como foram Doc para Foote-White 

(2005) ou Muchona para Victor Turner (2005), mas sim na interação com muitos 

interlocutores em alguns poucos ambientes de aprendizado. 

Por fim, faço um esclarecimento sobre o material histórico do qual me servi 

durante a pesquisa. Devido à escassez de trabalhos voltados ao tema do concurso 

público e igualmente sobre o segmento de cursos preparatórios para concursos, fiz uso 

de fontes documentais para conseguir compreender o processo de institucionalização do 

concurso público no país, e, nesse âmbito, como alguns aspectos da tradição de 

conhecimento associada aos concursos foram criados e a ela incorporados.  

No período de esplendor do Departamento Administrativo do Serviço Público, 

na década de 1930, quando um modelo de concurso foi implementado no país e adquiriu 

várias das características que até hoje continua tendo, as novas medidas precisaram ser 

justificadas e explicitadas. A Revista do Serviço Público me serviu como uma fonte 

primária, nos termos dos historiadores, onde as justificativas para a introdução de 

diversas medidas associadas aos concursos (estabilidade, estilo de prova, tempo de 

prova, conteúdos da prova, número de questões, etc.), hoje já naturalizadas, eram 

tornadas explícitas por seus propugnadores. Tive acesso aos raros exemplares do 

período de 1937 a 1945 da Revista através da Biblioteca Mario Henrique Simonsen, da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

Com os descritores “concurso” e “curso preparatório” fiz buscas na base de 

dados do Arquivo Nacional e da Biblioteca Nacional. No Arquivo Nacional, encontrei 

diversas cartas do final do século XIX e do início do século XX dirigidas a autoridades 

com pedidos de nomeação para aprovados no concurso. Na Biblioteca Nacional, 

encontrei muitos anúncios sobre editais de concursos públicos em periódicos nacionais 

desde o início do século XX. Encontrei também muitos livros já desde a década de 1930 
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voltados à preparação para concursos públicos. Embora não tenha explorado muito esse 

material, ele atestou como uma tradição de conhecimento propedêutica, materializada 

em livros especializados em concursos, já se conformava pelo menos desde a década de 

1930. Nesse sentido, devo dizer que a preparação para os concursos públicos, apesar de 

sua consistente persistência durante o período republicano, é ainda um capítulo oculto 

na produção bibliográfica sobre a história da educação brasileira. 

 

Estrutura da tese 

  

Os dados que construí estão dispostos em quatro capítulos, que oferecem 

diferentes dimensões sobre o processo de preparação para os concursos públicos. O 

primeiro capítulo introduz os principais componentes históricos e estruturais 

relacionados à ocupação dos cargos públicos no Brasil, focando nas transformações 

operadas por diversas reformas administrativas no tocante ao instituto do concurso 

público. Essas transformações e configurações históricas que moldaram o 

funcionamento da administração pública brasileira fornecem o contexto no qual a 

preparação para os concursos está situada. 

 A partir do segundo capítulo, os dados etnográficos oriundos do trabalho de 

campo começam a ser apresentados. O capítulo dois descreve as principais instituições e 

agentes envolvidos na preparação para os concursos públicos. Tomando o Rio de 

Janeiro como referência empírica, busco caracterizar o funcionamento dos cursos e o 

ofício dos principais agentes pedagógicos (BOURDIEU; PASSERON, 1975) 

responsáveis pela transmissão do conhecimento de concurso, os professores. Os 

candidatos, que nos cursos passam a exercer o papel de estudantes, também serão 

apresentados, quando tentarei mostrar as propriedades sociais desse público e suas 

motivações para se transformarem em funcionários públicos de elite do estado. 

 No terceiro capítulo, o leitor será introduzido mais diretamente para o ambiente 

de aprendizado. A partir dos conteúdos exigidos nas provas, veremos como os 

conhecimentos jurídicos detêm uma hegemonia entre aqueles derivados de outras áreas, 

como português e matemática. Esses conteúdos, cuja condição de acessibilidade 

estabelece uma relação de ambivalência com os ideais de transparência e publicidade, 

formam a base do conhecimento de concurso, e são codificados nas provas de tal forma 
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que seu modo de ser representado e transmitido durante as aulas torna-se semelhante, 

constituindo um elemento da tradição de conhecimento propedêutica que informa as 

relações de aprendizado na preparação para os concursos.  

O quarto e último capítulo sistematiza os aprendizados alcançados pelos sujeitos 

durante o processo de preparação para os concursos públicos. Como pretendo 

demonstrar, parte fundamental do aprendizado em jogo na preparação para os concursos 

e na frequência dos estudantes aos cursos não se refere apenas aos conteúdos das 

disciplinas estudadas, mas também ao domínio das técnicas de uso desse conteúdo para 

fins avaliativos. Por outro lado, durante a preparação para os concursos os estudantes 

são submetidos a um processo de subjetivação da autoridade do estado, o que 

denominei, inspirado em Misse (1999), de sujeição burocrática. Esse processo torna os 

candidatos afeitos às concepções culturais de serviço público e de funcionário público 

que orientam a prática burocrática na administração pública brasileira, transformando-os 

em sujeitos de estado. 
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CAPÍTULO 1 - A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO: 

PROCESSOS DE FORMAÇÃO DO ESTADO NO BRASIL 

 

 

A proposta desse capítulo é oferecer um panorama sócio-histórico que dê conta 

de explicar o processo de institucionalização do concurso público na administração 

pública brasileira. Após uma elucidação sobre o caráter da ocupação dos cargos 

públicos na administração colonial e imperial, marcadas por uma burocracia 

patrimonial 18 , o percurso seguirá através de uma análise das sucessivas reformas 

administrativas já do período republicano, privilegiando aquela implementada nos anos 

de 1930, que ajudam a entender como o concurso se transformou num mecanismo 

básico de produção simbólica da centralidade estatal no Brasil. Em sequência, busco 

explicar o modelo de seleção que se optou por adotar, o que implicou num tipo 

específico de funcionário pensado como modelo de servidor público. Sempre buscando 

uma interface com o sistema educacional, o que é importante para minha proposta de 

pensar na tradição de conhecimento que engloba o fenômeno do concurso público, tento 

também ressaltar como o concurso se insere e dá continuidade a uma tradição 

propedêutica que marca o sistema educacional no país. 

Ao analisar as reformas administrativas estou tomando-as como processos de 

formação do estado no Brasil. A abordagem pretende tomar o concurso público como 

parte de um processo de longa duração (ELIAS, 2006), a burocratização, considerando 

que sua implementação é melhor compreendida na interface com outro processo 

condicionante (TILLY, 1996), a escolarização. Por formação do estado, compreendo a 

criação do estado e as transformações de seus mecanismos básicos de funcionamento. 

Como propõe Steinmetz (1999), trata-se de um processo contínuo, não como um 

momento determinado no qual a formação é localizada19, incluindo-se no processo de 

formação do estado a constante elaboração de políticas públicas e sua implementação 

por meio de diferentes instituições. 

                                                           
18 Para Bresser-Pereira (2007) a burocracia patrimonial só seria substituída como modelo a partir de 1930. 
19 Abélès (1996) usa o conceito de state-formation de modo restrito, dizendo que os antropólogos estão 

mais interessados na forma e funcionamento do estado do que na sua formação (state-formation). 

Entretanto, adotamos aqui um uso ampliado do terno, tomando o funcionamento do estado como parte de 

seu processo de formação. 
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O concurso público é um método de ocupação dos cargos públicos que se 

contrapôs a outros modelos de admissão até então vigentes na história da administração 

pública no Brasil. Se pretendo tratar o concurso como uma tradição que se 

institucionalizou no Estado brasileiro durante um longo processo no decorrer do século 

XX, é conveniente descrever aspectos da forma de ocupação dos cargos públicos que 

era hegemônica e que ainda hoje convive, mesmo que em menor grau, com a admissão 

via concurso. Isso porque tal processo não se deu num vazio institucional, mas foi fruto 

de disputas e enfrentamentos entre diferentes grupos e interesses relacionados à 

formação do estado no país. 

Durante toda a administração colonial, imperial, e até a Primeira República, os 

métodos tradicionalmente usados para se admitir os agentes de estado no Brasil seguiam 

princípios basicamente patrimonialistas, segundo os quais os cargos eram distribuídos 

entre a população de acordo com critérios pessoais de lealdade e confiança da 

autoridade local ou central. A administração pública funcionava partindo da premissa de 

que “os interesses privados do funcionário e os interesses públicos do cargo geralmente 

ficavam indistintos, e os cargos eram, comumente, propriedade de seus ocupantes.” 

(SCHWARTZ, 2011, p. 21). 

O provimento dos cargos públicos (ou ofícios, como eram chamados à época) no 

período colonial estava inteiramente submetido à gerencia da monarquia absoluta 

portuguesa, sendo a administração marcada por duas modalidades de concessão, 

precária ou perpétua (STUMPF, 2014). A concessão precária, majoritária na monarquia 

portuguesa, refere-se à disponibilidade em caráter temporário de uma função pública a 

um beneficiado; já a perpétua, garantia o cargo de forma vitalícia, transformada em 

propriedade do funcionário, e potencialmente hereditária, ainda que necessitando do 

aval régio para tanto. Apesar da diferença no que concerne à garantia de continuidade 

no exercício do cargo, ambas as formas de concessão eram alcançadas por meio de 

indicações através de relações pessoais e mediante critérios particulares. 

As indicações e as concessões de cargos eram motivadas pelas mais diversas 

razões, desde a mais tradicional solicitação de autoridades e senhores de terra locais 

para sua parentela e demais favoritos seus, mas incluindo-se também a oferta de ofícios 

como recompensas por serviços prestados à Coroa e como amparo a viúvas e órfãos 

honrados (SCHWARTZ, 2011). A esses métodos foi somada ainda, com mais 

intensidade no século XVIII, a prática da venda de cargos, os quais podiam ainda ser 
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alugados para eventuais substitutos (chamados de serventuários), garantindo à nova 

classe burguesa o acesso à burocracia colonial, o que granjeava a seus membros 

prestígio e nobilidade (FAORO, 1958; SALGADO, 1985; SCHWARTZ, LOCKHART, 

1983). A venalidade dos cargos foi praticada em ofícios considerados “menores”, como 

de escrivão e tabelião, embora essenciais para o funcionamento da administração 

colonial. Havia por parte dos súditos, especialmente dos reinóis e da nobreza colonial, 

uma censura à prática da venda de cargos, vista como imoral, mesmo não sendo ilegal, 

uma vez que possibilitava a entrada em ofícios públicos de sujeitos considerados sem 

“virtude”, comprometendo o bom funcionamento da administração (SILVA, 1988; 

STUMPF, 2011). 

Nesse sentido, deve ser ressaltado que a competência dos agentes a ocuparem os 

cargos públicos não era questão negligenciada pelos órgãos superiores da monarquia e 

pelo próprio monarca. Ainda que para alguns cargos a confirmação régia das indicações 

de autoridades locais exigisse também a realização de exames em que o pretendente ao 

ofício deveria demonstrar algum grau de conhecimento (SCHWARTZ, 2011), 

imperavam outras teorias sobre eficácia administrativa, segundo as quais o bom 

exercício da função pública era resultado de variáveis estranhas ao mérito. A 

transmissão hereditária de cargos, de pai para filho, por exemplo, era conveniente na 

medida em que estes seriam exercidos por alguém já socializado com a prática do 

trabalho, ainda que indiretamente, não sendo entregue a “estranhos” sem qualquer 

vínculo e ligação com os ofícios a serem desempenhados. Por outro lado, acreditava-se 

também que a concessão de cargos, seja em caráter permanente ou temporário, como 

favor recebido do rei, implicava numa gratidão do beneficiado, que se manifestaria na 

observância estrita dos deveres a ele confiados (CUNHA, 2012; STUMPF, 2014). 

No período colonial, portanto, o concurso não era utilizado como forma de 

ocupação dos cargos da administração pública no Brasil. Todavia, aos poucos surgem 

iniciativas que enxergam no método de concurso uma possibilidade de superação de 

inconvenientes gerados pela dificuldade da Coroa de se controlar a concessão de 

ofícios. Salgado (1985) registra que em 1758 foi emitido um alvará que ditava normas 

para as arrematações de ofícios, o qual “recomendava que os ofícios de Justiça fossem 

providos por ‘via de concurso’ ou por venda aos que oferecessem a maior quantia e sem 

prazo determinado” (SALGADO, 1985, p. 64). O concurso impediria a prática da 



43 

 

negociação de ofícios que eram revendidos por seus compradores a terceiros, por preços 

superiores aos que foram pagos no ato de sua arrematação. 

Já durante o Brasil imperial, mudanças mais sistemáticas com relação à forma de 

provimento dos cargos começaram a ser percebidas a partir do período da Regência 

(1831-1840) e do Segundo Reinado (1840-1889). Segundo Uricoechea (1978), mesmo 

com a expansão das estruturas de governo ocorridas nas últimas décadas do período 

colonial, especialmente com a vinda da família real para o Brasil em 1808, e durante o 

Primeiro Reinado (1822-1831), o prebendalismo burocrático manteve-se como regra na 

ocupação dos cargos. No entanto, o concurso público torna-se o meio oficial de ingresso 

em algumas instituições, como no Tesouro Público Nacional, vinculado ao Ministério 

da Fazenda, a partir de 1831 (BRAGA, 1941), e no magistério superior, sendo 

promovido nas faculdades de direito, em São Paulo e Olinda, nas faculdades de 

medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, e na Escola Polytechnica (futura Escola 

Nacional de Engenharia), também no Rio de Janeiro. 

Nota-se também que o concurso público, já durante o século XIX no Brasil, 

passou a ser reivindicado em diversas ocasiões como o método capaz de selecionar os 

candidatos mais competentes, em contraposição às indicações de autoridades ou demais 

agentes influentes. É o que se pode perceber no discurso sobre o corpo diplomático 

brasileiro, proferido em sessão de julho de 1875 pelo deputado mineiro João Ribeiro de 

Campos Carvalho: 

 

 
Não se abrem concursos para estes lugares, apresentam-se os 

candidatos rodeados pelo patronato, este parasita que mata tudo; o 

ministro da repartição fica como que atado, toma nota do que tem 

protetores mais valiosos, e desde de que ele tenha uma carta de 

bacharel em direito o manda para a Europa (apud CANDIDO, 2007, p. 

50). 

 

 

As iniciativas isoladas de promoção de concursos sofriam restrições, mesmo 

quando propostas por homens ocupando os mais altos postos da burocracia estatal. Um 

caso ilustrativo é relatado por Candido (2007), no qual Antonio Nicolau Tolentino, 

então presidente da província do Rio de Janeiro, entrou em confronto com deputados e 

políticos locais. Corria o ano de 1858 quando Tolentino baixou uma resolução visando 

promover uma reforma administrativa na província. O ato instituía o ingresso por 

concurso de provas, a não ser para funções auxiliares como porteiro e servente, e 
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promoção gradual, impedindo que indicados fossem nomeados já nos postos mais altos 

da hierarquia funcional. A reação foi imediata, dando início a uma campanha de 

difamação de Tolentino na imprensa e dentro da própria Assembleia, onde foi criada 

uma comissão para analisar a resolução aprovada. Com pouca capacidade de articulação 

política, Tolentino acabou vencido e a resolução, depois de ter sido proposta sua 

anulação, teve suprimida a obrigatoriedade de concurso para a maior parte dos cargos, e 

ainda voltou-se a permitir a livre nomeação do governo para cargos mais altos da 

hierarquia, sem exigências ou pré-requisitos. 

Um ponto importante em relação ao caso anterior é que, embora Tolentino tenha 

sido derrotado na proposição de mudanças administrativas, seus antagonistas não 

atacavam publicamente os concursos por provas nem a promoção por mérito, razão 

fundamental de sua discordância, mas buscavam dirigir críticas pessoais ao próprio 

propugnador da reforma, levantando acusações quanto a supostas transgressões de 

aspectos formais em sua atuação como presidente. Isso mostra como o grau de 

legitimidade do concurso como método de ocupação dos cargos públicos já não era 

desprezível, tendo os contrários à sua implementação que fazer uso de outros pretextos 

para derrubar a reforma. 

Ao fim do século XIX, em plena era republicana, a situação era tal que variados 

órgãos governamentais promoviam concursos para preenchimento de pessoal, o que não 

impedia concomitantemente a nomeação por indicações. É necessário esclarecer que a 

aprovação no concurso não garantia ou sequer criava obrigação legal de nomeação pelo 

órgão público. O concurso apenas habilitava o candidato, mas era comum que fossem 

nomeados apenas alguns aprovados, geralmente fruto de indicações ou recomendações, 

independentemente da ordem de classificação do concurso. 

Um expediente frequente era o envio de cartas escritas pelos candidatos, ou por 

pessoas de influência a seu pedido, solicitando a autoridades a nomeação depois de 

conseguida uma aprovação em concurso (GRAHAM, 1997). Ao analisar as 

correspondências de Rui Barbosa em que fora ministro da Fazenda, entre os anos de 

1889 e 1891, Carvalho (2000) mostra que mais de 40% referiam-se a cartas pedindo 

favores, escritas por políticos, militares, escritores, professores, parentes, entre outros 

solicitantes oriundos dos mais diversos grupos sociais. Em uma das cartas, o marechal 

Floriano Peixoto agradecia a solicitação de uma nomeação, mencionando que não se 
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recordava de ter intercedido em favor do beneficiado, já que costumava realizar muitos 

pedidos do gênero. 

A prática do pedido de cargo público via missivas, em alguns casos, podia 

envolver tanto o candidato quanto alguém em sua defesa. Foi o que ocorreu depois da 

realização de um concurso para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1908, 

em que o primeiro colocado, Aloysio de Castro, endereçou carta ao então presidente 

Afonso Pena, apresentando-se e anexando seu currículo. O pedido de nomeação do 

referido candidato foi reforçado por ninguém menos que Rui Barbosa, também em carta 

ao presidente, na qual dava seu testemunho sobre as virtudes de Aloysio de Castro, 

assim como mencionando seu ilustre pai20. O último parágrafo da carta assim dizia:  

 

 
Note que lhe não dirijo um pedido. Em assumptos desta natureza, 

pedir é atentar contra a consciência do magistrado julgador. A elle 

apenas dou o honesto depoimento de um homem bem informado nas 

circunstâncias do caso e a opinião de um espírito incapaz de suffragar 

a preterição do mérito numa escolha, para cargo de ensino da sciencia, 

entre dois moços de valor (BARBOSA, 1908). 

 

 

É curioso Rui Barbosa enfatizar que a carta não configura um pedido de 

nomeação, o que indica o grau de reprovação que o sistema de favores alcançava, já 

identificado como oposto ao sistema de mérito entre as elites, conquanto fosse ainda 

largamente utilizado. Todavia, pesava cada vez mais sobre os órgãos da administração 

pública as acusações de nepotismo e clientelismo relacionadas à ocupação dos postos da 

burocracia estatal por indicações e pouco pela qualificação dos sujeitos beneficiados. 

Pretendendo uma ordem pública mais universalista e menos personalista, 

manifestavam-se setores das Forças Armadas e intelectuais de primeira importância, 

como José de Alencar e Joaquim Nabuco, estes últimos ainda no período imperial 

(SANTOS, 2006). Surgem, sobretudo a partir da década de 20, manifestações em tom 

mais enfático contra o sistema de favores e vínculos pessoais que caracterizavam o 

preenchimento das vagas na administração pública. Toda essa crescente valorização do 

concurso público, associada à restrição dos métodos vigentes de ocupação dos cargos, 

                                                           
20 Aloysio de Castro era filho de Francisco de Castro, importante médico, catedrático da Faculdade de 

Medicina, e grande amigo de Rui Barbosa. Escritor e poeta, era membro da Academia Brasileira de 

Letras, para a qual seu filho também viria a ser eleito em 1917. 
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iria confluir numa grande reforma administrativa nos anos 30 do século XX, 

sequenciada por outras ao longo do período republicano, como veremos a seguir. 

 

1.1 O concurso público nas reformas administrativas 

 

Pretendo, nesse momento, mostrar como o concurso público foi tratado nas 

diversas reformas administrativas, a partir da década de 1930, a fim de esclarecer com 

que propósitos foi utilizado e sob que argumentos foi justificado como método de 

selecionar os funcionários do Estado. 

Um marco fundamental na implementação do concurso público como política de 

estado no Brasil foi a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público 

(Dasp), em 1938, durante o período conhecido como Estado Novo, momento em que se 

aprofundou a reforma administrativa promovida pelo governo Vargas. 

A chegada ao poder, em 1930, de Getúlio Vargas, foi marcada por uma ruptura 

no que diz respeito à engenharia político-institucional que caracterizava o Estado 

brasileiro (DINIZ, 1999). Durante a Primeira República (1889-1930), o sistema político 

era marcado pela prevalência de grupos locais e estaduais. Expressão de tal prevalência 

era a política dos governadores ou a política do café com leite, segundo as quais as 

oligarquias de São Paulo e Minas Gerais revezavam-se no governo federal, com o 

consentimento da maioria das demais elites estaduais. Em relação ao que viria a ser o 

Estado brasileiro a partir da década de 30, a Primeira República configurava-se como 

altamente descentralizada, tendo as oligarquias regionais grande autonomia do governo 

federal. 

À frente do governo central, Vargas inicia um processo de forte concentração e 

centralização do poder, redefinindo a relação de subordinação do governo federal com 

as oligarquias estaduais. Institui as interventorias, cassando o mandato dos 

governadores e nomeando interventores que governariam os estados, boa parte oriunda 

dos quadros de militares ligados ao “tenentismo”. Além disso, elabora uma ampla 

reforma administrativa com o objetivo de modernizar o aparato de estado. Já em seu 

discurso de posse, Vargas anunciava suas pretensões de reformar a administração 

pública, apresentando como uma das ideias centrais de seu programa de “reconstrução 

nacional”: 
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[...] [a] consolidação das normas administrativas, com o intuito de 

simplificar a confusa e complicada legislação vigorante, bem como de 

refundir os quadros do funcionalismo, que deverá ser reduzido ao 

indispensável, suprimindo-se os adidos e excedentes (VARGAS, 

1930, p. 19). 

 

 

Duas medidas são instituídas nos anos 30 e passam a vigorar por todo o século 

XX até os dias atuais: o concurso público como forma de admissão e a estabilidade aos 

funcionários públicos. Valendo-se das pressões pela modernização do aparato 

burocrático e pretendendo centralizar o poder administrativo, o governo de Vargas 

precisava constituir um quadro de funcionários independente e sem laços com as elites 

regionais, além de garantir que não sofresse pressões internas da casta burocrática, com 

vínculos e interesses específicos. O concurso público e a estabilidade, então, visam 

superar esses entraves e serão pilares de sustentação da reforma administrativa 

implementada a partir dos anos 30. 

Já na Constituição de 1934, a primeira das duas outorgadas sob a presidência de 

Vargas, foi introduzida a obrigação de concurso público para os cargos de carreira e a 

estabilidade para todos os funcionários públicos admitidos através de concurso. Tais 

direitos foram mantidos na Constituição de 37 e no Estatuto dos Funcionário Públicos 

Civis da União, de 1939. A estabilidade passa a garantir ao funcionário a permanência 

no serviço público, do qual “só poderá ser demitido em virtude de sentença judiciária ou 

mediante processo administrativo” (BRASIL, 1939). 

A instituição do concurso e da estabilidade seriam estratégicos para cessar, ou 

pelo menos diminuir em larga escala, a interferência de políticos e demais agentes de 

influência na formação dos quadros da burocracia do Estado, como vinha sendo 

questionado já desde o período imperial. O concurso impedia a admissão através de 

indicações e a estabilidade garantia que os funcionários não fossem demitidos por 

desagradarem interesses durante sua atuação profissional21. A estabilidade passou a ser 

                                                           
21 A demissão é um tópico menos enfatizado na literatura sobre as reformas administrativas do que a 

admissão por concurso, mas constituía também objeto de crítica na condução administrativa do estado 

brasileiro. O deputado Moniz Sodré já havia apresentado um projeto à Câmara, em 1913, defendendo o 

concurso e a estabilidade, no qual era enfático na crítica contra as demissões: “mas os males, entre nós, 

não ficam só circunscritos às nomeações e aos acessos. As demissões, o que é muito mais grave, são 

também feitas ao sabor das paixões políticas e interêsses partidários, sem outro intuito sinão o de 

perseguir adversários ou abrir claros ou vagas para satisfazerem-se as exigências do filhotismo e da 
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defendida como condição básica para o bom desempenho no serviço público. Na 

Revista do Serviço Público, em 1941, José Augusto de Carvalho e Melo, então assessor 

jurídico do Dasp, já inicia seu texto sobre a estabilidade tomando-a como indispensável 

“à boa marcha da administração”, e que “somente assim será lícito exigir assiduidade, 

dedicação ao serviço e eficiência do funcionário” (CARVALHO E MELO, 1941, p. 54). 

É nessa conjuntura que Vargas cria aquele que seria o órgão reconhecido como 

um marco na implementação da pretendida racionalização da administração pública no 

Brasil, o Departamento Administrativo do Serviço Público (Dasp). 

 

1.2 Um símbolo da racionalidade burocrática: a criação e atuação do Dasp 

 

O Dasp foi o principal órgão da reforma administrativa realizada a partir dos 

anos 30, sob o comando de Vargas. O departamento foi pensado tendo a noção de 

mérito como norteadora de suas ações, sendo o concurso público um dos institutos que 

o departamento passou a exigir e difundir na seleção dos futuros servidores do Estado. 

Em realidade, o Dasp foi antecedido por projetos institucionais que acabaram 

dando forma ao que seria o principal departamento administrativo da Era Vargas. O 

primeiro deles foi a chamada Comissão Nabuco22, criada em 1935, para realizar um 

minucioso detalhamento do funcionalismo público existente no país (WAHRLICH, 

1975). O trabalho da Comissão Nabuco foi sucedido pela Comissão de Reajustamento, 

no ano seguinte, tendo à frente, por indicação direta de Vargas, Luiz Simões Lopes, 

personagem que exerceria grande protagonismo na história da administração pública 

brasileira.  

O trabalho da Comissão de Reajustamento, presidida por Simões Lopes, deu 

forma a um plano de classificação de cargos na esfera federal, transformado em projeto 

de lei e aprovado como Lei nº 284, em outubro de 1936. Tal lei instituiu ainda o 

                                                                                                                                                                          
cobiça insaciável dos exploradores do Govêrno. Daí a dispensa em globo, por vezes, de funcionários que, 

ainda mesmo incompetentes ao serem nomeados, já haviam, no entanto, adquirido provavelmente as 

necessárias habilitações com o traquejo obrigatório de indivíduos inteiramente inhábeis e cegos para o 

serviço e que, algum tempo depois, quando afeitos às exigências do ofício, não tardarão a ter a mesma 

sorte, perdendo os respectivos lugares, afim de ser satisfeita e acomodada a nova chusma de protegidos 

ineptos que, com a sua manifesta incapacidade e completa inexperiência, vão desservir o Estado, graças 

simplesmente aos efeitos da influência nefasta dos poderosos do dia” (apud BRAGA, 1941, p. 106). 
22 Tratava-se de uma subcomissão, presidida pelo ministro Maurício Nabuco, da Comissão Mista de 

Reforma Econômico-Financeira. 
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Conselho Federal de Serviço Público Civil (CFSPC), que entrou em funcionamento já 

em dezembro do mesmo ano. Também presidido por Luiz Simões Lopes, o CFSPC 

ficara responsável, entre outras coisas, por elaborar estudos sobre a organização do 

serviço público, propor medidas de aperfeiçoamento, determinar o nível de escolaridade 

e a formação superior exigidas para cada cargo, propor a redução dos quadros de 

funcionários públicos, e ser órgão consultivo de ministros de estado sobre reclamações 

de seus servidores. Além disso, uma de suas atribuições principais dizia respeito aos 

concursos públicos. Competia ao órgão: 

 

 
b) promover a realização dos concursos de provas, de titulos, ou de 

provas e titulos, para provimento de cargos administrativos e 

technicos, organizar os programas dos referidos concursos e nomear 

as respectivas bancas examinadoras excluidos sempre os do 

magisterio, regulados nas leis especiaes, bem como fixar as normas 

geraes que deverão ser observadas nas respectivas inscripções;  

c) homologar e dar publicidade á classificação dos candidatos que se 

tiverem submettido a concurso;  

d) opinar, quando ouvido, sobre os recursos interpostos contra 

classificações nos concursos realizados;  

e) expedir certificados aos concorrentes classificados em concurso; 

(BRASIL, 1936). 

 

  

Em seu breve tempo de existência, vinte meses, o CFSPC abriu vinte concursos, 

tendo realizado doze. Os demais seriam realizados pelo órgão que o sucederia. 

(WAHRLICH, 1983). A importância imputada aos concursos públicos na reforma 

administrativa iniciada no governo de Vargas pode ser percebida pela fala de Simões 

Lopes, em entrevista realizada nos anos 90, sobre a Lei nº 284/36, que instituiu o 

CFSPC: 

 

 
Bom, essa lei organizava o serviço público. Colocava o pessoal todo, 

obrigatoriamente, no concurso, e criava um órgão próprio para fazer 

os concursos, porque esses concursos feitos nos ministérios... Era 

melhor não ter concurso, porque o concurso era foco de grossas 

bandalheiras. Eu ainda assisti o fim de um, que ainda veio dar nas 

mãos do dr. Getúlio, feito no Ministério da Fazenda, para fiscal não 

sei de quê. Era uma bandalheira total! (LOPES, 2003, p. 14). 

 

 

Segundo Rabelo (2013), a proposta do CFSPC era implementar o universalismo 

de procedimentos na seleção dos servidores, expandindo a meritocracia através da 
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formação da burocracia estatal. Com o crescimento das atividades administrativas que o 

órgão passou a absorver, em pouco menos de dois anos o governo julgou necessário 

criar outro órgão mais abrangente que o substituísse, incorporando suas atribuições e 

concentrando ainda mais poder administrativo. 

Em 1938 surge, então, o Dasp. Mais uma vez, coube a Simões Lopes o cargo de 

presidente. O Dasp ficou incumbido de exercer funções vitais para a administração 

pública brasileira, centralizando grande parte de suas decisões. Subordinado diretamente 

ao presidente da República, competia ao órgão organizar, direcionar e padronizar o 

serviço público no país (RABELO, 2013). 

Além de controlar diretamente as Comissões de Eficiência nos Ministérios – 

instauradas já em 1936, mas até então controladas indiretamente pelo CFSPC –, com o 

papel de reorganizá-los através dos preceitos da eficiência administrativa, o Dasp 

possuía seções estaduais (chamadas de “daspinhos”), que visavam implementar nas 

unidades da federação as normas da esfera federal, considerando os ajustes que se 

faziam necessários para tanto. 

A atuação do Dasp teve como norma a promoção de concursos públicos para 

substituir os funcionários não-concursados, que ocupavam a maior parte dos postos na 

administração pública. Chamados de extranumerários e mensalistas, nomeados em geral 

por decorrência de indicações, esses funcionários tornaram-se um alvo direto do Dasp, 

que ressaltava a importância de realizar seleções que garantissem a competência técnica 

dos novos quadros do serviço público. 

Uma medida importante levada à cabo pelo Dasp foi a formulação do 

anteprojeto que iria se transformar no Estatuto dos Funcionário Públicos Civis da 

União, em 193923 . A lei confirmava a tendência ao modelo estatutário de regime 

jurídico do funcionalismo público, em voga nos países tributários da tradição jurídica da 

civil law (MERRYMAN; PÉREZ-PERDOMO, 2009). Mobilizando e citando eminentes 

juristas franceses e italianos, o anteprojeto defendia enfaticamente o modelo estatutário 

frente ao modelo contratual, comum na tradição da common law: 

 

 
O Estado, que é a expressão jurídica da coletividade, a fonte de todo o 

direito, é quem impõe a norma legal, regula o funcionamento dos 

serviços públicos, de acordo com as necessidades; (...) Contrato 

haveria se existisse o elemento formal, se as condições de trabalho 

                                                           
23 Decreto-lei nº 1.713, de 28 de outubro de 1939. 
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pudessem ficar ao acordo das partes, o que não se dá, por isso que as 

leis e regulamentos administrativos são compendiados em um ‘cahier 

de charges’ para devido conhecimento e submissão do titular do 

emprego. Consentimento por parte deste titular não é admissível, 

porquanto a nomeação é ato unilateral do poder público e a sua 

aceitação não quer dizer troca de consentimento contratual, mas, sim, 

ato de adesão por parte do nomeado (apud WARHLICH, 1983, p. 

555). 

 

 

O Estatuto, como previsto na Constituição de 1937, garantia o direito à 

estabilidade depois da aprovação em concurso público. 

Os processos seletivos realizados pelo Dasp eram reconhecidos como sendo 

rigorosos e com um alto nível de exigência. Isso porque as provas de admissão 

formuladas pelo órgão cobravam um volume de conhecimento exaustivo, tanto de 

conhecimentos gerais como dos específicos a cada cargo. Alguns autores consideram o 

sistema de seleção como o principal responsável pela reputação alcançada pelo Dasp 

durante os anos 30 e 40 no âmbito da administração pública brasileira (SIEGEL, 1964; 

RABELO, 2013). 

Os concursos públicos organizados, até então, pelas instituições públicas nas 

quais se iria ocupar um posto, sofreram por parte do Dasp as mais profundas restrições. 

O objetivo do órgão era padronizar os processos seletivos, transformando o concurso no 

método oficial de acesso ao serviço público, como se pode notar pelos documentos 

produzidos pelas divisões internas do Dasp: 

 

 
Foi preciso criar tudo em todos os campos; e foi preciso, ainda, 

implantar, em primeiro lugar, como condição necessária, um sistema 

em que a justiça e a igualdade de tratamento para todos os candidatos, 

de acordo com a capacidade de cada um, fossem o denominador 

comum de nossas atividades em seleção, porque bem sabíamos o 

quanto chegara ao descrédito o regime de concursos no Brasil e o 

descaso que lhe votavam os mais capazes (DASP, 1943 apud 

RABELO, 2013, p. 90). 

 

 

Ainda segundo os dados de Rabelo (2013), foram realizados pelo Dasp 

concursos para duzentos e sessenta e quatro cargos entre 1937 e 1943, para os mais 

diferentes órgãos públicos. Se em 1937 houve 140 inscritos para os concursos abertos, 

em 1943 já eram mais de 40 mil os candidatos inscritos nos processos seletivos 
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organizados pelo Dasp. Para a autora, é nesse momento que surge no país o que hoje 

ficou popularmente conhecido como “cultura do concurso”: 

 

 
Um exemplo de regulação do Departamento que produziu mudanças 

foi a instituição de concursos com provas que, de fato, selecionavam 

servidores com maior grau de qualificação. A chamada “cultura do 

concurso” foi criada à época, e permanece como um elemento 

importante de entrada no serviço público (RABELO, 2013, p. 173). 

 

 

O Dasp foi o responsável por transformar o concurso público num valor da 

administração pública brasileira. Embora fosse uma prática existente em diversas 

instituições públicas, como em alguns ministérios e em cargos do magistério, nunca o 

concurso público havia ganhado tanta importância como forma de admissão dos 

servidores públicos. 

Alçado a política de estado num contexto de centralização política e 

administrativa, o concurso público foi justificado como um modo de trazer 

racionalidade à burocracia estatal, marcada pela prevalência de interesses personalistas 

e do clientelismo político. A modernização do aparato burocrático era tida como um 

meio necessário para desarticular o Estado oligárquico da Primeira República, 

dependente da dinâmica clientelista de ocupação dos postos do serviço público. O 

discurso da competência técnica e da eficiência passou a ser difundido pelo Dasp como 

requisito básico para o bom desempenho das funções burocráticas. 

A reforma administrativa era inspirada na Civil Service Comission – daí o nome 

Conselho Federal de Serviço Público Civil –, instituição norte-americana criada em 

1871, responsável por organizar os procedimentos e as regras administrativas do serviço 

público nos Estados Unidos. Nos anos 30, a Civil Service Comission incorporou os 

princípios da escola de administração científica (scientific management) norte-

americana. Luiz Simões Lopes, presidindo o CFSPC e, posteriormente, o Dasp, visitou 

pessoalmente a Civil Service Comission e criou um projeto de aperfeiçoamento de 

servidores públicos em universidades americanas, visando socializá-los com a 

organização administrativa do país e com os princípios da scientific management. 

A administração científica pretendia ser uma ciência voltada à montagem e 

funcionamento da máquina administrativa, promovendo uma otimização do tempo a 

partir de um sistema de coordenação de tarefas. Tendo como base o método de trabalho 
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do taylorismo, já disseminado nas fábricas e empresas, o objetivo era simplificar tarefas 

complicadas, racionalizando o serviço público e visando um universalismo de 

procedimentos nas funções burocráticas, como o próprio Frederick Taylor definiu: 

 

 
O trabalho de cada homem é totalmente planejado pelo administrador 

com pelo menos um dia de vantagem, e cada homem recebe, na 

maioria dos casos, instruções escritas, descrevendo em detalhes a 

tarefa que deverá executar assim como de que forma fará o trabalho. 

Esta tarefa especifica não somente o que deve ser feito, mas como ser 

feito e o tempo exato de fazê-lo (TAYLOR apud RABELO, 2013, p. 

55). 

 

 

 Tratava-se de uma ciência normalizadora, que buscava estabelecer protocolos de 

atuação para o serviço público norte-americano, aumentando sua eficiência. Nessa 

lógica de organização do trabalho, o recrutamento dos servidores deveria ser realizado 

de acordo com a formação para funções específicas, assim como os cargos eram 

classificados por tarefas. Diante desse contexto de transformação da administração 

pública norte-americana, mudou-se também a imagem dos servidores públicos, que “de 

burocratas, passaram a ser vistos como técnicos e de técnicos, passaram a 

administradores” (RABELO, 2013, p. 60). Para o desempenho das funções burocráticas 

passa a ser exigido um conhecimento científico. 

Ao tentar importar esse modelo administrativo para o contexto brasileiro, o 

CFSPC e o Dasp incorporam também o léxico dessa tradição de gestão (SOUZA 

LIMA, 2014). É justamente nesse período que surge no Brasil a figura do técnico de 

administração, tal como foi instituído pelo Decreto-Lei nº 2136, de 1940. O decreto 

tornou o técnico de administração uma carreira pertencente ao quadro permanente do 

Dasp, “cabendo-lhes o estudo das questões de administração do serviço público civil” 

(BRASIL, 1940). 

 Entretanto, as regras e princípios da scientific management não foram absorvidas 

como se esperava na administração pública brasileira, ou, melhor dizendo, acabaram por 

se acomodar de forma diversa às práticas burocráticas nacionais, criando uma outra 

tradição de gestão.  

 

 
Na prática, a “ciência da administração” difundida pelos defensores da 

administração cientifica no Brasil nunca passou de um conjunto mais 
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ou menos bem organizado de noções de sentido comum. Sua principal 

função não foi a de dar um caráter científico à administração pública, 

e sim de proporcionar ao governo central um mecanismo de controle 

sobre seu funcionalismo (SCHWARTZMAN, 1987, p. 45). 

  

 

Além do Dasp, foram criados no mesmo período uma série de conselhos 

técnicos, cuja função era de assessorar o Estado na formulação de políticas e na tomada 

de decisão em diferentes áreas (DINIZ, 1999). Também na década de 30 foram criados 

o Conselho Nacional do Café (1931), o Conselho Federal de Comércio Exterior (1934), 

o Conselho Técnico de Economia e Finanças (1934), o Conselho Nacional de Águas e 

Energia Elétrica (1939); e na década de 40, o Conselho Nacional de Política Industrial e 

Comercial (1943) e a Comissão de Planejamento Econômico (1944). 

Centralizando o poder burocrático em diferentes áreas, assim como o Dasp no 

que tange ao serviço público, esses conselhos acabaram por transferir para uma pequena 

elite técnica as decisões mais importantes do Estado brasileiro. Tal medida visava isolar 

de pressões externas, sobretudo das oligarquias estaduais, o processo decisório de 

setores estratégicos da administração pública. 

Acreditava-se que, ao ter carta branca do governo central para elaborar e 

implementar suas políticas, de acordo com critérios eminentemente técnicos e 

científicos, esses conselhos se tornariam referência e suas medidas teriam efeitos 

multiplicadores sobre as demais instâncias do aparato burocrático estatal (COSTA, 

2008). 

Esse processo de formar pequenas “ilhas de excelência”, deslocadas das demais 

instâncias governamentais e restritas a pequenos grupos de tecnocratas, foi o que Nunes 

(1997) chamou de insulamento burocrático. Uma das consequências deste insulamento 

estimulado pelo governo central foi a aversão à política nutrida pelos servidores 

públicos que participavam dessas ilhas de excelência da administração pública. Foi o 

que ocorreu, por exemplo, com a elite técnica que comandava o Instituto de 

Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI): 

 

 
A inexistência de pistolão ou favorecimento na entrada no instituto em 

1937 e na ascensão interna, gerou uma aversão à política e aos 

políticos que fica nítida na memória desses técnicos. A política e a 

intervenção dos políticos é percebida como nefasta porque interrompia 

o fluxo da racionalidade administrativa e o sistema de mérito sob o 

qual o IAPI tinha sido construído (HOCHMAN, 1988, p. 93). 
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O concurso aparece como a fonte de legitimidade do poder burocrático que os 

servidores públicos reivindicavam e exerciam na instituição. Nos anos 30, o IAPI era 

considerado uma referência para a implementação de uma reforma administrativa que 

buscasse a valorização do mérito e da racionalidade administrativa. Formado por uma 

elite técnica, o órgão realizou um concurso público em 1937 que ficara marcado na 

história da instituição e servia como modelo de concurso a ser seguido nas demais 

esferas da administração pública brasileira (GRAHAM, 1968; HOCHMAN, 1988). 

Um episódio narrado por Hochman (1992) retrata bem a ênfase do concurso, 

associado ao mérito, na formação do IAPI. Depois de convidar Hélio Beltrão a chefiar o 

gabinete da presidência do órgão, o presidente da comissão organizadora do IAPI foi 

chamado por Vargas e interpelado sobre as razões pelas quais fora nomeado para 

posição tão importante um “adversário político”24 . Respondeu, então, que não fora 

nomeado um adversário político, mas sim “o primeiro colocado no concurso, 

independentemente de qualquer coisa”. A história tornou-se parte da mística do IAPI, 

sendo contada e recontada por seus membros, como demonstração da prevalência do 

mérito sobre a política, característica da qual os servidores do órgão, chamados por si 

próprios de “inapiários”, se orgulhavam. 

Em discurso divulgado pela revista institucional do órgão em 1939, o presidente 

do IAPI, Plínio Cantanhede, dizia que “o primeiro ano de funcionamento do IAPI 

representa, antes de tudo, uma vitória dos princípios da organização científica do 

trabalho e racionalização dos métodos administrativos” (apud HOCHMAN, 1992, p. 

387). O discurso do mérito e da competência técnica seria, como passou o ocorrer com 

o Dasp a partir de 1938, extensamente difundido nas elites burocráticas do Estado.  

É importante ressaltar, como Nunes (1997) chama a atenção, que esse processo 

de centralização administrativa baseado no discurso da racionalização e do mérito, que 

produziu o insulamento burocrático de órgãos estratégicos da administração pública 

brasileira, não fez desaparecer as práticas clientelistas, apenas nacionalizou os meios de 

operá-las, isto é, elas foram deslocadas em grande medida para órgãos da administração 

pública ligados ao governo federal. 

                                                           
24 Hélio Beltrão era filho de Heitor Beltrão, um dos fundadores da União Democrática Nacional (UDN), 

partido que se opunha diretamente a Getúlio Vargas. 
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De todo modo, ainda que tendo que se valer das bases locais e personalistas da 

Primeira República para conseguir apoio nos mais diferentes setores, o governo Vargas 

deu expressão institucional às reinvindicações de racionalização. Embora não tenha 

conseguido universalizar o concurso na administração pública brasileira, como 

pretendia, o Dasp o fez ganhar uma grande legitimidade como método de ocupação dos 

cargos públicos. Tanto assim que muitos dos autores, ao analisarem as reformas 

administrativas que se seguiram à dos anos 30, tomam a implementação de concursos 

como medida de avaliar sua qualidade (WAHRLICH, 1975; GUERZONI FILHO, 1996, 

GAETANI; HEREDIA, 2002).  

Com isso, o concurso público, amplamente desacreditado e praticado de modo 

assistemático no período, elevou-se ao patamar de um princípio democrático, associado 

ao mérito e à igualdade de oportunidades. Para usar os termos de Shore e Wright 

(1997), o concurso público se transformou numa metáfora mobilizadora da 

administração pública, ou seja, uma palavra-chave central que conecta em si um 

conjunto dos mais valorizados símbolos. No caso buscava-se a construção de uma ideia 

de legitimidade governamental a partir de valores tais como democracia, mérito, 

igualdade e racionalidade, de modo a romper com a ideia de burocracia patrimonial. 

 

1.3 O declínio do concurso: do pós-45 ao regime militar 

 

O Dasp começa a perder sua importância em 1945, quando Getúlio deixa o 

poder. É quando Luiz Simões Lopes deixa também o comando do Dasp, prevendo uma 

redução do poder burocrático que o órgão viria a ter. Com ele, nove funcionários do alto 

escalão também pedem desligamento da instituição, em repúdio ao processo de 

desmonte que se afigurava com a instauração do novo governo democrático. 

A partir de 1945, várias foram as propostas via projetos de lei para suprimir o 

Dasp ou diminuir consideravelmente seu poder na administração pública brasileira, 

inclusive tentando retirar do órgão a prerrogativa de realização dos concursos (SIEGEL, 

1964). Algumas lograram êxito, fazendo com que o departamento perdesse muitas de 

suas atribuições. Parte da classe política associava o Dasp ao regime autoritário, 

criticando a centralização dos concursos, que em alguns casos chegavam a durar até três 

anos depois de iniciado o processo seletivo (GRAHAM, 1968). Durante o Governo 
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Dutra (1946-1951), os concursos foram interrompidos sob o argumento de que eram 

custosos e demorados, tendo o Dasp que se engajar na política legislativa para poder 

permanecer ativo (SIEGEL, 1964). 

Na Constituição de 1946, os funcionários nomeados sem concursos, tendo cinco 

anos de exercício, foram efetivados, ganhando direito à estabilidade. Até então, a 

estabilidade só seria adquirida para os funcionários não-concursados com dez anos de 

exercício, e com dois para os concursados. 

A realização dos concursos públicos voltou a vigorar por um breve período com 

o retorno de Vargas ao poder em 1951, quando os concursos foram retomados, sendo 

mantidos e até ampliados durante o breve governo de Café Filho entre 1954 e 1955. A 

partir de então, a política de concursos públicos entraria num forte declínio, voltando a 

imperar as indicações políticas para a seleção dos servidores da administração pública 

federal.  

Com os grupos executivos do governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) 

voltados a realização de seu Plano de Metas, criou-se uma estrutura administrativa 

paralela para implementar políticas setoriais específicas, cujos funcionários eram 

recrutados sem concurso público. Em 1962, com a aprovação da Lei n° 4.069, grande 

parte desses funcionários foi enquadrada como servidor público, adquirindo os mesmos 

direitos dos funcionários admitidos via concurso. Entretanto, algumas instituições, 

reconhecidas como “ilhas de excelência” (LAFER, 2002), mantiveram ou estabeleceram 

o recrutamento via concurso. Em estudo sobre o BNDE, Willis (1995) argumenta que a 

instituição teve papel central no desenvolvimento do Plano de Metas do governo de 

Kubitschek e que sua independência para a execução de tais políticas devia-se em 

grande medida aos concursos que foram estabelecidos a partir de 1955. 

Amplamente restritos no governo de Kubitschek, os concursos seriam ainda 

menos utilizados durante o governo de João Goulart (1961-1964), que os suspendeu 

logo no primeiro ano de governo, fazendo com que Beatriz Wahrlich entregasse ao 

presidente uma carta de renúncia do cargo de diretora da Divisão de Seleção e 

Treinamento do Dasp, setor responsável mais diretamente pelos concursos do órgão 

(SIEGEL, 1964). Como no caso dos governos de Dutra e de Kubitschek, o governo de 

João Goulart ficou marcado pela presença dos chamados interinos, alçados a 

funcionários públicos através de indicações. 
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Embora tenha declinado como prática de governo, os concursos permaneciam 

valorizados pela maioria dos setores da sociedade. Isso pôde ser verificado quando da 

suspensão dos concursos ordenada por João Goulart, que logo gerou manifestações em 

parte da imprensa, de estudantes (através da União Nacional dos Estudantes), de 

diversas associações profissionais e da classe política que se opunha a Goulart. A reação 

de todos esses grupos fez com que o presidente recuasse de sua decisão e mandasse 

reabrir os concursos (SIEGEL, 1964; GRAHAM, 1968). 

Assim, o período de 1946 a 1964 ficou mais marcado pela redução proporcional 

do número de concursos públicos como forma de admissão ao serviço público. Tendo 

como preocupação central uma política de industrialização acelerada, optou-se pela 

criação de uma administração paralela, mais descentralizada, com capacidade de operar 

com mais agilidade e flexibilidade (GUERZONI FILHO, 1996; COSTA, 2008). 

Segundo dados de Gaetani e Heredia (2002), até os anos sessenta menos de 10% dos 

empregados públicos foram admitidos através de concursos públicos. Em documento 

produzido pela Comissão Amaral Peixoto em 1963, que tinha como objetivo elaborar 

um projeto de reforma administrativa, registra-se que apenas 17,8% dos servidores 

públicos ingressaram por concurso público (WAHRLICH, 1983). 

Durante o regime militar (1964-1984) consolidou-se o dualismo entre a 

administração centralizada e descentralizada. Isso porque o Decreto-Lei nº 200, que 

estabelecia diretrizes para a reforma administrativa de 1967, formalizou a distinção 

entre esses dois tipos de órgãos, classificados agora como administração direta e 

administração indireta. A primeira consistia nos serviços integrados 

administrativamente ao executivo federal, como ministérios e órgãos diretamente 

subordinados à presidência; já a segunda constituía-se do conjunto de órgãos 

descentralizados (autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia 

mista). 

Depois de ser admitida pela Constituição de 1967 a contratação de servidores 

através da legislação trabalhista aplicável aos trabalhadores da iniciativa privada – 

regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e não pelo Estatuto dos 

Funcionários Públicos Civis da União –, um conjunto de legislações aprofundou ainda 

mais a tendência ao regime celetista na administração pública. Já em 1974, foi instituído 
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que, com exceção das áreas não delegáveis do Estado25, todos os demais servidores 

seriam regidos pela legislação trabalhista. 

A ascensão funcional, criada em 1970, foi outra medida que acabou por retirar a 

centralidade do concurso público no acesso a cargos públicos. O instituto permitia que 

os servidores, submetendo-se a um processo seletivo interno em suas instituições, 

alcançassem cargos diferentes daqueles que exerciam. Com isso, os cargos de mais alto 

escalão e com melhores remunerações passaram a ser, em geral, preenchidos pelos 

funcionários internos do órgão. Os processos de admissão, incluindo aqueles realizados 

através de concurso, tendiam a ser mais voltados para os cargos menos prestigiosos das 

instituições. 

Com a crescente valorização do regime celetista no serviço público, celebrado 

como mais eficiente e flexível, além de não garantir estabilidade, a admissão através de 

concurso continuou minoritária, restrita a órgãos da administração direta e de alguns da 

indireta conhecidos por adotarem padrões mais criteriosos de admissão, como BNDES, 

Petrobrás e Ipea. 

 

1.4 Obrigatoriedade e disponibilidade: a redemocratização e suas reformas 

 

 A Constituição de 1988 também representou um marco para o atual sistema de 

concurso público no Brasil. Com ela determinou-se que o acesso para qualquer cargo ou 

emprego público deve ser feito, exclusivamente, via concurso público. A 

“obrigatoriedade”, como se passou a chamar tal exigência constitucional, pôs fim à livre 

contratação de servidores pelo regime celetista, inclusive para as empresas públicas, 

sociedades de economia mista e demais órgãos da administração indireta, antes 

marcadas por formas de admissão que dispensavam os concursos. 

 A nova carta constitucional, ao estabelecer o Regime Jurídico Único (RJU), 

consubstanciado dois anos depois na Lei 8112/90, ainda transformou os funcionários 

públicos celetistas estáveis, isto é, aqueles com mais de cinco anos de serviço na 

administração pública, em estatutários. Até então, o funcionalismo público estava 

                                                           
25 Pela lei, compreendiam as seguintes áreas: Segurança Pública, Diplomacia, Arrecadação e Fiscalização 

de Tributos Federais e Contribuições Previdenciárias, Procurador da Fazenda Nacional, Controle Interno, 

e Ministério Público (BRASIL, 1974). 
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submetido a diferentes regimes jurídicos: os servidores da elite burocrática estatal, 

admitidos via concurso público, como juízes, diplomatas e auditores-fiscais; os 

funcionários admitidos através de indicações políticas via contrato; os empregados de 

empresas públicas recrutados em bases meritocráticas, mas em regime celetista; os 

funcionários admitidos por concurso público, mas em regime celetista; cada qual com 

um conjunto de direitos e deveres diferenciado. 

Uma das consequências imediatas da unificação do regime jurídico dos 

servidores públicos foi a aposentadoria de mais de 40 mil funcionários, a grande 

maioria dos quais admitida sem concurso público (GAETANI; HEREDIA, 2002). Entre 

as vantagens asseguradas a todos os funcionários incorporados compulsoriamente ao 

regime estatuário estava o direito a aposentaria com salário integral. 

 A obrigatoriedade do concurso para o preenchimento de qualquer vaga no 

âmbito do serviço público somada ao boom de aposentadorias fez surgir a partir de 1988 

uma quantidade considerável de concursos públicos para suprir as vagas ociosas na 

administração pública. Por outro lado, as despesas com pessoal tiveram um significativo 

aumento, fazendo com que uma das maiores preocupações das reformas administrativas 

dos governos democráticos fosse reduzir os gastos com a folha de pagamento. 

 As ações do governo Collor (1990-1992) foram significativas nessa direção. 

Tendo a missão de superar uma crise econômica que provocava altos índices de 

inflação, Fernando Collor tinha como meta o corte de gastos e a redução do déficit 

público, com um discurso de enfrentamento ao funcionalismo público, identificado pelo 

presidente como um celeiro de “marajás”, os quais prometia, desde a campanha 

eleitoral, combater. 

 Sob a justificativa da eficiência administrativa foram fundidos e extintos 

diversos órgãos, como ministérios, fundações e empresas públicas. Dos funcionários 

admitidos sem concurso público com menos de cinco anos, portanto ainda sem direito a 

estabilidade, a maioria foi sumariamente demitida, tendo as empresas públicas cada vez 

mais que recorrer à terceirização de suas atividades (GUERZONI FILHO, 1996; 

GAETANI; HEREDIA, 2002). 

 A medida mais contundente do governo Collor em relação ao funcionalismo 

público foi a aplicação do instituto da disponibilidade. Previsto na constituição de 1988 

e na Lei 8112/90, o instituto não havia sido aplicado em larga escala por nenhum 

governo desde os anos 30, quando foi instituído na Constituição de 1937. Ele previa o 
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afastamento das atividades do funcionário público, em caso de extinção do cargo ou 

declarada a sua desnecessidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. 

A meta do governo Collor, noticiada e anunciada na imprensa com grande 

alarde, era aplicar a medida a cerca de 30% dos funcionários da administração direta26. 

Só na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), órgão do qual 

Collor era conselheiro, 582 servidores foram postos em disponibilidade, recebendo em 

casa apenas 50% do salário. Tornou-se rotina das repartições públicas da administração 

direta a espera pelas listas com nomes e matrículas dos funcionários colocados em 

disponibilidade. 

   

 
Com a disponibilidade, instaura-se uma situação geral de insegurança 

para todos os servidores públicos, sempre desconfiados de que o 

Governo possa alterar “as regras do jogo”, criar novas normas, 

modificar os direitos adquiridos. Abre-se um precedente ou, mais 

sério ainda, os benefícios previdenciários, garantidos pela 

Constituição, são postos sob risco. O direito adquirido é questionado. 

A avalanche de aposentadorias que terá início em 1991 é fruto desse 

processo de modernização conturbado e mal expresso, perdido no 

pragmatismo de orçamentos e de visões estereotipadas do próprio 

aparelho administrativo. (CARVALHO, 2002, p. 82-83). 

  

 

 Receosos com a possibilidade de perderem seus cargos, muitos preferiram se 

aposentar, garantindo assim a integralidade do salário. A percepção sobre a carreira 

pública passava por um gradual declínio. Em 1989, ainda antes da posse de Collor, 

Rodrigues (1989, p. 90) escreveu que embora fosse um “emprego altamente desejado no 

passado, o serviço público sofreu uma grande decadência em termos de prestígio, 

salário real e vantagens”.  

Essa situação produz um curioso paradoxo sobre a atratividade da carreira 

pública do ponto de vista dos potenciais candidatos ao serviço público. Numa 

conjuntura de crise, a estabilidade passa a ser mais valorizada, fazendo com que o 

concurso seja visto como uma opção mais interessante aos cidadãos. Ao mesmo tempo, 

                                                           
26 Em entrevista ao programa televisivo Roda Viva, em 28/05/1990, João Santana, então secretário da 

Administração Federal de Collor, respondeu à pergunta do entrevistador sobre o número de funcionários 

que seriam colocados em disponibilidade: “Na administração direta, a partir de um amplo estudo, nós 

chegamos a uma média de corte de 30%. É importante aí colocar que é na administração direta. Porque a 

Constituição no seu artigo 19, das disposições transitórias [diz] - conceder uma estabilidade a todos os 

funcionários públicos com mais de 5 anos, o único processo que nos resta no ponto de vista de corte é a 

disponibilidade. Então, esse movimento é importante.”. 
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a crise também afeta o orçamento dos governos, fazendo com que os concursos sejam 

menos frequentes e diversos privilégios que beneficiam os funcionários públicos sejam 

ou tentem ser retirados. 

Com o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) foi feita a última 

grande reforma administrativa brasileira, liderada por Luiz Carlos Bresser-Pereira no 

Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (Mare), criado em 1995. 

Seguindo a experiência internacional, notadamente dos Estados Unidos, Reino Unido, 

Austrália e Nova Zelândia, pretendia-se promover um novo modelo de administração 

pública, a administração pública gerencial, concebida para substituir o modelo de 

administração pública burocrática, supostamente em vigência no país, ainda que se 

reconhecendo a existência de práticas patrimonialistas estranhas a tal modelo, como a 

lotação de cargos públicos através de indicações. Assim é que era apresentada e 

justificada a nova reforma administrativa nos documentos governamentais e por seus 

formuladores (BRASIL, 1995; BRESSER-PEREIRA, 1995, 1996). 

 O presidente Fernando Henrique Cardoso chegou a declarar, logo depois de 

eleito, que pretendia terminar com a Era Vargas, em clara alusão à redução das 

capacidades administrativas que pretendia concretizar. Com o imperativo de redefinir as 

funções do estado, pressupunha-se que  

 

 
[...] o Estado não deve executar diretamente uma série de tarefas. Que 

reformar o Estado significa, antes de mais nada, definir seu papel, 

deixando para o setor privado e para o setor público não-estatal as 

atividades que não lhe são específicas (BRESSER-PEREIRA, 1998, p. 

63). 

   

 

A máquina estatal a ser formulada seguia um modelo, expresso no Quadro 1, 

segundo o qual se diferenciam três áreas de atuação: 1) as atividades exclusivas do 

Estado; 2) os serviços sociais e científicos; e 3) a produção de bens e serviços para o 

mercado. Essas áreas de atuação, por sua vez, são divididas por atividade principais 

(core activities) e atividades auxiliares ou de apoio.  
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Quadro 1: Delimitação da área de atuação do Estado 

                    Fonte: Bresser Pereira (1998). 

 

O aparato de estado deveria se resumir às atividades principais das atividades 

exclusivas do Estado (justiça, segurança pública, arrecadação e fiscalização, regulação, 

diplomacia). O plano previa a terceirização das atividades auxiliares das instituições 

estatais, a privatização das instituições voltadas à produção de bens e serviços para o 

mercado, e a “publicização” – transferência para o setor público não-estatal – dos 

serviços sociais e científicos (escolas, universidades, hospitais, creches, centros de 

pesquisa científica e tecnológica, etc.). 

Essa ideia de estado (ABRAMS, 1988) incorporada pela reforma administrativa 

vai impactar na abrangência e frequência que o concurso público passaria a ter na 

administração pública. Um calendário de concursos logo foi estabelecido visando 

fortalecer os núcleos estratégicos (Legislativo, Executivo e seus ministérios, Judiciário, 

e Ministério Público) e órgãos encarregados de atividades exclusivas do Estado, antes 

mencionados. Universidades, hospitais e centros de pesquisa, porém, sofreriam com os 

escassos concursos autorizados pelo governo federal, com o objetivo deliberado de 

estimular o crescimento desse setor por instituições não-estatais. 

Como forma de promover um ajuste fiscal, o governo Fernando Henrique 

também anunciou a suspensão dos concursos públicos em 1998, o que voltou a se 

repetir em 2008 no governo Lula, em 2011, sob a presidência de Dilma Rousseff, e em 

2016, pelo presidente Michel Temer. Na prática, quando se anuncia uma suspensão dos 

concursos, o que ocorre é sempre uma redução, que pode ser maior em alguns casos do 

que em outros, mas nunca uma ausência total de concursos. 
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Para suprir as vagas ociosas, os contratos temporários passaram a se tornar um 

expediente recorrente na administração pública, ainda que realizados através de 

processos seletivos. As universidades públicas, por exemplo, passaram a contratar 

muitos servidores temporariamente, reduzindo seus quadros efetivos. A tabela 2 mostra 

como o concurso público perdeu força na gestão de FHC, como resultado de sua 

utilização mais concentrada em carreiras de estado. 

 

          Tabela 2 – Tipos de admissão no serviço público federal, 1995/2002 

  
         Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal (2003). 

 

Deslocados para a iniciativa privada setores antes sob responsabilidade do 

Estado, os concursos foram decrescendo a cada ano a partir de 1995, chegando a apenas 

trinta no ano de 2002. 

Nos governos Lula (2003-2010), Dilma (2011-2016) e Temer (2016-2018) não 

foram promovidas amplas reformas administrativas, apenas políticas pontuais voltadas a 

intervir na administração pública, mas que não foram sistemáticas e estruturais a tal 

ponto de serem consideradas como “reformas” e nem afetaram substancialmente o 

instituto do concurso público27. 

Vale ressaltar, porém, que o concurso público voltou a ganhar ímpeto nos anos 

do governo Lula. Recuperando o discurso de valorização do servidor público e 

enfrentando uma conjuntura econômica mais favorável, o governo Lula praticamente 

triplicou o número de funcionários públicos que ingressaram no serviço público federal 

                                                           
27 Nos três governos, as intervenções de maior repercussão na administração pública foram, sobretudo, as 

chamadas “reformas ministeriais”, as quais promoviam a criação, extinção e fusão de ministérios. 
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com relação ao governo anterior. Nos oito anos do governo Lula, ingressaram 155.533 

servidores; no governo FHC seriam 51.613, também em oito anos28. 

 

1.5 A “nata da nata”: a escolha de um modelo de seleção 

 

A reforma administrativa dos anos 1930 inaugurou um modelo de concurso no 

Brasil. Até os dias atuais, seja em esfera federal, estadual ou municipal, o concurso 

público segue as linhas gerais definidas para os processos seletivos da administração 

pública federal naquele período. Esse modelo consagrado nos anos 1930 foi, não 

obstante, objeto de intensos debates no período, ao fim dos quais se consolidou o 

método de seleção por provas, de origem europeia, já utilizado nos concursos para o 

magistério superior no Brasil, notadamente nas faculdades de direito e de medicina. 

 Porém, é importante ressaltar que a reforma administrativa foi conjugada 

também com uma ampla reforma educacional, levada a cabo pelo então Ministério da 

Educação e Saúde Pública do governo Vargas. Em texto redigido para uma agência de 

notícias, por volta de 193429, o ministério dava o tom dos objetivos almejados pela 

reforma educacional promovida pelo ministro Gustavo Capanema:  

 

 
A elite que precisamos formar, ao invés de se constituir por essas 

expressões isoladas da cultura brasileira, índices fragmentários de 

nossa precária civilização, será o corpo técnico, o bloco formado de 

especialistas em todos os ramos da atividade humana, com capacidade 

bastante para assumir, em massa, cada um no seu setor, a direção da 

vida do Brasil: nos campos, nas escolas, nos laboratórios, nos 

gabinetes de física e química, nos museus, nas fábricas, nas oficinas, 

nos estaleiros, no comércio, na indústria, nas universidades, nos 

múltiplos aspectos da atividade individual, nas letras e nas artes, como 

nos postos de governo. Elite ativa, eficiente, capaz de organizar, 

mobilizar, movimentar e comandar a nação (apud BOMENY, 1999, p. 

140). 

 

 

 A reforma foi voltada para o ensino secundário e superior, pois tinha uma clara 

preocupação de criar condições educacionais para fazer surgir uma elite com nova 

                                                           
28 Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal e Informações Organizacionais/MPOG, 2017. 
29 O texto não chegou a ser publicado, de modo que não se sabe a data exata de quando foi escrito, mas 

Bomeny (1999) sugere que o ano foi 1934. 
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mentalidade. O ensino médio era tido como um momento de recrutar essa elite, 

aperfeiçoada em seguida nas universidades (BOMENY, 1999). 

Em vez de voltar sua atenção para a maior parte da população em idade escolar, 

para quem o ensino primário ainda faltava, a reforma educacional foi pensada para 

garantir a produção de “uma elite exemplar que guiasse e induzisse por imitação o 

comportamento das massas” (SCHWARTZMAN, BOMENY, COSTA, 1984, p. 194). 

Vale destacar que qualquer reforma educacional do período com ênfase no ensino 

secundário e/ou superior já continha um viés elitista, já que o censo de 1940 registrou 

que 56% da população permanecia analfabeta. 

 Embora a realização dos concursos públicos fosse de responsabilidade do Dasp a 

partir de sua criação em 1938, o órgão sempre contou com a colaboração direta do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão vinculado ao 

Ministério da Educação e Saúde, em seus processos de seleção de pessoal 

(WAHRLICH, 1983). 

 Não por acaso, o discurso sobre o papel do Dasp, no que diz respeito à seleção 

dos funcionários públicos é análogo ao papel que se esperava das reformas educacionais 

do mesmo período. Segundo Benedicto Silva, um dos mais importantes nomes do 

departamento:  

 

 
[...] um órgão do tipo do DASP, órgão pioneiro e de inspiração tão 

generosa, destinado a recuar fronteiras, tem que contar com a nata da 

nata. Se o Estado hoje deve recrutar os melhores dentre os seus 

cidadãos, para lhes confiar os serviços públicos, órgão da natureza do 

DASP, entre cujas finalidades se inclui, precipuamente, a de preparar 

e dispor os meios para que os ministérios realizem os fins da 

administração pública, não podem prescindir do concurso de uma 

verdadeira elite, sob pena de falharem à sua missão (SILVA, 1942, p. 

30). 

 

 

 Recrutar “a nata da nata”, eis aí expressão que condensaria bem o que se 

esperava do Dasp e, por conseguinte, dos concursos públicos promovidos pelo órgão. 

Essa representação construída sobre o papel dos concursos públicos iria prevalecer entre 

os demais funcionários do Dasp e determinar tanto o método escolhido para selecionar 

os candidatos, a prova, quanto os conteúdos a serem nela exigidos. 

 A importância atribuída ao recrutamento dos servidores públicos na organização 

e funcionamento do Dasp resultou na criação de um setor específico para lidar com os 
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concursos. O Departamento tinha uma Divisão de Seleção que ficava responsável por 

cuidar de todo o processo de admissão, definindo os conteúdos e elaborando as provas 

dos concursos organizados pelo órgão.  

O comando da Divisão de Seleção, durante o governo de Vargas, ficou sempre a 

cargo de quadros oriundos do campo educacional. Seu primeiro diretor-geral, Mario 

Paulo de Brito, fora convidado a assumir tal cargo depois de comandar a Divisão de 

Ensino Secundário do Departamento Nacional de Educação e chegar a diretor-geral do 

referido órgão, em 1936. Murilo Braga, que o sucedeu na direção da divisão, era 

educador e oficial do Ministério da Educação e Saúde Pública. Em 1942, assumiu a 

direção da Divisão de Seleção Astério Dardeau Vieira, bacharel em Direito e 

funcionário do Ministério da Educação e Saúde, onde ocupou o cargo de Diretor de 

Pessoal (RABELO, 2013). 

 Trazendo consigo os valores pedagógicos naturalizados no campo educacional 

brasileiro, esses homens do segundo escalão da administração pública acabaram por 

reproduzi-los no modelo de seleção que ajudaram a construir no Dasp, que permanece 

até hoje como referência em termos de processos seletivos que privilegiavam o mérito e 

a competência dos candidatos. 

 Como foi mencionado anteriormente, o processo seletivo do Dasp era 

extremamente exigente, tendo sempre um baixo percentual de aprovação, 

independentemente do cargo em disputa. A alta seletividade dos concursos públicos 

realizados pelo órgão foi destacada por Rabelo (2013, p. 88): 

 

 
[...] em 1943 o concurso para auxiliar de seleção do próprio DASP 

teve 156 inscritos e apenas 18 aprovados. Para assistente de pessoal no 

Departamento, dos 75 inscritos apenas 8 obtiveram aprovação. Para o 

cargo de postalistas (funcionários dos correios), dos 3710 candidatos, 

apenas 213 (5,7%) foram habilitados enquanto que para o cargo de 

datilógrafo no DASP nenhum dos 85 candidatos foi aprovado. 
 

 

O baixo rendimento dos candidatos nos concursos não causava estranheza e era 

visto, em certa medida, como positivo pelos burocratas do Dasp, pois atestava o alto 

grau de dificuldade das provas, o que se pretendia que fossem. Para explicar as grandes 

porcentagens de reprovação, atribuía-se responsabilidade à baixa qualidade do ensino 

ofertado aos candidatos, seja a nível secundário ou superior, e a seu respectivo nível 

intelectual, abaixo do desejável. É o que podemos perceber através de um dos relatórios 
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internos do Dasp, onde se pretendia explicar as dificuldades do órgão para conseguir 

selecionar meteorologistas em um concurso realizado para tal cargo: 

  

 
Primeiramente, não existe em nosso sistema de ensino qualquer curso 

que possa fornecer elementos qualificados para a carreira. A prova 

disso está no elevado número de inscritos e no reduzido número de 

aprovados (DASP, 1939 apud WARHLICH, 1983, p. 442). 

 

 

Para o referido concurso, foram aprovados apenas quatro candidatos dos 58 

inscritos. Como tal situação se repetia em praticamente todos os concursos, os órgãos 

públicos ficavam geralmente com falta de pessoal para atender à demanda existente de 

todos os cargos e funções que necessitavam. Uma das principais servidoras do órgão no 

período, Beatriz Wahrlich reconhece que essa atitude do Dasp poderia ter sido diferente, 

já que a qualificação dos candidatos poderia ser proporcionada através de cursos de 

formação: 

 

 
É provável que o Dasp pudesse ter diminuído sensivelmente esse 

hiato, e talvez mesmo chegasse a eliminá-lo, se tivesse tido essa 

preocupação. Bastaria para tanto ter baixado o nível dos concursos, 

pelo menos naqueles casos em que habitualmente havia grande 

número de candidatos inabilitados, e procurado complementar o 

despreparo relativo dos nomeados mediante programas de treinamento 

intensivo, após o ingresso – função, aliás, para a qual estava o Dasp 

plenamente capacitado (WAHRLICH, 1983, p. 440). 

 

 

 Todavia, manteve o departamento as provas com níveis altos de exigência, só 

permitindo a entrada no serviço público de candidatos identificados como pertencendo a 

uma “nata da nata” da sociedade brasileira, exprimindo assim o viés elitista implícito na 

reforma educacional do período. 

Além de um modelo de seleção, as provas do CFSPC e do Dasp acabaram 

instituindo um modelo de prova para os concursos públicos, largamente utilizado a 

partir de então nos processos seletivos da administração pública em todo os níveis 

(federal, estadual e municipal), emprestando ao concurso legitimidade social como 

método de admissão. Assim, 
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[...] duas características dos concursos então realizados cedo os 

impuseram no conceito público: a imparcialidade e a objetividade do 

julgamento, assegurados não só pela desidentificação das provas no 

ato de sua realização, como pelo tipo de prova a que deu o conselho 

preferência, em especial nos concursos de massa (as provas objetivas 

de múltipla escolha, certo-errado, preenchimento de lacuna etc.), 

associado à análise estatística dos resultados (WAHRLICH, 1983, p. 

134). 

 

 

Apesar do fim do CFSPC e do declínio do Dasp a partir de 1945, a objetividade 

e a impessoalidade permaneceram, ao menos no plano do discurso, valorizados na 

administração pública, e esse modelo de prova sobreviveu às instituições que o 

promoveram nos processos seletivos. 

 

1.6 O modelo de funcionário: o “técnico” generalista 

 

Ao se definir um modelo de seleção nos anos 30, que passo a chamar de 

concurso daspiano, definiu-se também um modelo de funcionário para atuar na 

administração pública. Esse modelo fica expresso quando analisamos os conhecimentos 

que eram exigidos nas provas dos concursos realizados pelo Dasp. Tais conhecimentos 

seguiam uma linha de continuidade com o que era ensinado no ensino secundário a 

partir das reformas educacionais promovidas nos anos 30 e 40. O ministro Gustavo 

Capanema insistia na importância de  

 

 

[...] formar nos adolescentes uma sólida cultura geral, marcada 

pelo cultivo das humanidades antigas e humanidades modernas 

e bem assim de neles acentuar e elevar a consciência patriótica e 

a consciência humanística” (CAPANEMA, 1937 apud 

SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 1984, p. 192). 

 

 

Elaborados a partir da valorização dos conhecimentos gerais associados aos 

conhecimentos específicos, os concursos da Dasp abrangiam diversas áreas, 

independentemente do cargo em disputa e do nível de formação exigido: 

 

 
Para a seleção de arquivista os candidatos faziam prova de 

conhecimentos técnicos de arquivo e Português. Além destas, a prova 

de habilitação incluía Geografia do Brasil, Noções de Estatística, 
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Matemática, Tradução de Inglês e Datilografia. No concurso para 

Bibliotecário, a prova se subdividia em treze seções, que incluíam: 

conhecimentos de Direito, Estatística, Ciências Humanas, Francês, 

Inglês e Ciências da Administração; além disso, o exame ainda exigia 

provas de habilitação de conhecimentos de catalogação, bibliografia, 

classificação, referência, organização e administração de bibliotecas. 

Para bibliotecário do DASP era necessário fazer todas estas provas e 

também havia análise de currículo. Para o cargo de oficial 

administrativo, o DASP exigia conhecimentos em Português, Direito 

Administrativo, Matemática, Estatística e Noções de Contabilidade e, 

ainda, era necessário prova de habilitação em Geografia do Brasil, 

Direito Constitucional, Penal e Civil (RABELO, 2013, p. 87). 

 

 

Também merecem destaque os conhecimentos exigidos para cargos auxiliares, 

como manutenção, almoxarifado ou secretariado, cujos concursos incluíam matemática, 

contabilidade, geografia, cálculo e direito. Embora fossem funções que requeriam 

habilidades diferentes, os conteúdos selecionados eram bastantes semelhantes, sem 

haver uma relação muito clara com as atividades a serem desempenhadas no cotidiano 

do trabalho burocrático. 

O concurso de 1937 do IAPI, anteriormente mencionado como uma referência 

no período para os setores envolvidos na reforma da administração pública, teve como 

aprovados jovens recém-formados em Direito, sem experiência profissional e muitos, 

até se inscreverem no concurso, nem sequer tinham conhecimento sobre seguro e 

previdência social, área em que passariam a atuar depois de aprovados no concurso. O 

conhecimento sobre tais temas adquirido pela maioria dos aprovados se resumia a 

“noções”, advindas do material produzido por um dos membros da comissão 

organizadora do concurso para preparar os candidatos (HOCHMAN, 1992). 

Assim que a fase autoritária do governo de Vargas se encerra, em 1945, as 

críticas ao Dasp e a seu modelo de concurso público começam a recrudescer. Na 

Assembleia Constituinte de 1946, o deputado José Varela se manifestou contra os 

concursos do Dasp, descrevendo uma experiência que teve como prefeito de Natal: 

 

 
Não me venham dizer que as exigências dos concursos sejam medidas 

depuradoras para uma boa seleção. Os concursos efetuados pelo Dasp 

versam muitas vezes sôbre matérias distanciadas das funções 

exercidas. Acabemos com êsse regime de burocracia que o Dasp 

implantou, pois êsse regime é um entrave às realizações 

administrativas que dificultam apenas sem definir aptidões, e sem 

fazer seleção dos capazes. Como prova do que digo, vou lembrar a 

realização de um concurso feito de 1944, em Natal, em que presidi, na 
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qualidade de Prefeito a primeira prova: de 207 candidatos inscritos, 

muitos antigos funcionários de diversas repartições, outros rapazes e 

moças que se preparam com antecedência foram todos 

desclassificados. (ATA..., 1946, p. 3343). 

 

 

Outro episódio ocorrido também por ocasião de um debate legislativo, agora em 

1962, colocava em questão a qualidade dos candidatos aprovados nos concursos do 

Dasp. Transcrito por Siegel (1964), o episódio envolve dois importantes congressistas 

do período, Adauto Cardoso e Croacy de Oliveira. O último discursava contra o método 

do concurso, dizendo que países “altamente civilizados” não usavam provas como 

método de seleção. Depois de ser contraditado pelo colega, insistiu que o candidato que 

se sai bem nas provas escritas dos concursos muitas vezes não é o melhor funcionário, 

tampouco o mais dedicado e mais concentrado nos seus deveres e funções. Adauto 

Cardoso então respondeu: “mas é o mais letrado” (apud SIEGEL, 1964, p. 279). 

Essas censuras aos funcionários admitidos nos concursos públicos promovidos 

pelo Dasp, mais do que expressões de forças contrárias ao sistema de mérito, como 

Siegel (1964) as interpreta, revelam como a introdução de práticas de base 

meritocrática, como os concursos, foram insuficientes para garantir a profissionalização 

da burocracia estatal no Brasil, em função do tipo de conhecimento que se espera dos 

candidatos aos cargos em disputa. 

Corrobora para isso também a insatisfação de alguns dos próprios membros do 

Dasp, manifestada através de seus escritos na Revista do Serviço Público, com aspectos 

dos processos seletivos conduzidos pelo departamento. O técnico de administração do 

órgão, Tomás de Villanova Monteiro Lopes, queixa-se em 1942 do “borboleteamento 

dos cargos públicos” (LOPES, 1942), isto é, a prática de um mesmo candidato se 

inscrever em diversos concursos cujas cargos implicam em atividades de trabalho as 

mais diferentes. Lopes relata casos de alguns desses candidatos, indicados pelas iniciais 

do nome: 

 

 
J.E.A. inscreveu-se no concurso de servente. Foi inhabilitado. Dois 

meses depois, inscrevia-se no concurso de estatístico auxiliar.  

W.A. inscreveu-se no concurso de escriturário, sendo inhabilitado. 

Mais tarde, obteve regular classificação no concurso de carteiro. 

A.C.B. inscreveu-se, sucessivamente nos concursos de estatístico-

auxiliar, escriturário e veterinário, sem lograr classificação em 

qualquer deles. 
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V.J.C.R.A. submeteu-se às provas iniciais dos seguintes concursos: 

datilógrafo, calculista (2 vezes), estatístico auxiliar, meteorologista e 

auxiliar de escritório. 

N.C.A. reprovado nas provas de seleção de datilógrafo e guarda 

sanitário (maio de 1938) conseguia, decorridos dois meses, ser 

classificado no concurso de escriturário (LOPES, 1942, p. 12). 

 

 

Isso nos leva também a questionar em que medida essa elite do funcionalismo 

público dos anos 30, como a do IAPI e do Dasp, pode ser considerada “técnica”, tal 

como ela é tratada em praticamente toda a literatura sobre o tema, já que a formação de 

seus membros era diversa e não necessariamente coincidia com o setor de atuação que 

teriam como servidores públicos 30 . Segundo Bresser-Pereira (1972, p. 96-97), os 

técnicos são aqueles que  

 

 
[...] possuem um conhecimento sistematizado e aprofundado a 

respeito de uma técnica qualquer e utilizam esse conhecimento de 

forma profissional. Esse conhecimento pode ter sido obtido 

exclusivamente através da experiência, mas em regra terá por base um 

processo de treinamento formal qualquer de nível universitário ou 

para-universitário. O conhecimento técnico deve, portanto, ter um 

nível de sofisticação razoavelmente elevado. Caso contrário não 

teremos como distinguir o técnico de um operário. [...] a técnica é por 

definição operacional, prática, visa resultados máximos com um 

mínimo de esforço. 

 

 

Ora, a situação dos aprovados em concurso divergia bastante da definição de 

técnico acima referenciada. Além de serem inexperientes e muitas vezes sem formação 

na área em que iriam trabalhar, os concursos, salvo algumas exceções, não 

contemplavam testes práticos para mensurar a aptidão dos candidatos às atividades que 

teriam que desempenhar como funcionários. 

Tomando o técnico como uma categoria nativa da administração pública 

brasileira, talvez possa-se conceber que o conhecimento técnico que se esperava dos 

candidatos era de natureza teórica, e não prática. Seja demandando os conhecimentos 

                                                           
30 Tratando sobretudo das elites burocráticas do estado brasileiro no setor industrial, Schneider (1994) 

critica o uso dos termos tecnocrata e tecnocracia para nomear esses grupos, uma vez que “o poder de 

burocratas individuais frequentemente deriva antes de laços informais do que dos atributos de sua posição 

ou conhecimento especializado” (SCHNEIDER, 1994, p. 80). 
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gerais, seja demandando aqueles específicos, as provas exigiam um saber teórico sobre 

os tópicos abordados, aprovando aqueles que se mostravam mais “letrados”. 

Uma das propugnadoras desse perfil de funcionário público no Brasil foi Beatriz 

Wahrlich, que foi chefe de seção da Divisão de Organização e Coordenação do Dasp e, 

posteriormente, professora e diretora da Escola Brasileira de Administração Pública 

(Ebap/FGV). No site do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-

RJ), o perfil de Wahrlich enfatiza sua defesa na formação de servidores com 

conhecimentos gerais: 

 

 
Graças a ela, havia grande preocupação em se formar profissionais 

generalistas, o que era muito discutido entre os alunados, numa 

antevisão do perfil que hoje, na sociedade do conhecimento, é 

demandado. 

 

 

Como veremos em melhor profundidade no capítulo 3, embora os conteúdos 

tenham sofrido transformações no decorrer das décadas do século XX e XXI, ainda 

prevalece nos atuais concursos públicos brasileiros a lógica de seleção de servidores 

generalistas do concurso daspiano, sendo exigido um saber de cunho teórico, tanto para 

cargos com exigência de menor qualificação como também para funções onde se exige 

um conhecimento especializado e técnico. 

 

1.7 A tradição propedêutica no Brasil 

 

 A preparação para concursos públicos no Brasil é apenas uma das faces visíveis 

de uma tradição propedêutica 31  que atravessa todo o sistema educacional no país, 

especialmente a partir do ensino secundário. Logo os jovens aprendem que seu acesso 

aos recursos educacionais socialmente valorizados depende de sua performance em 

provas. Em algumas escolas públicas de maior prestígio, o acesso se dá por meio de 

provas, que qualificam os mais bem avaliados para as disputadas vagas disponíveis. No 

Rio de Janeiro, por exemplo, o Colégio Militar e o Colégio Pedro II já fazem provas 

                                                           
31 Ao longo da tese, usarei os termos tradição propedêutica e tradição de conhecimento propedêutica com 

o mesmo significado. Eles tratam basicamente do conhecimento propedêutico – isto é, aquele de caráter 

preparatório e introdutório, voltado exclusivamente para as provas – e da organização social criada em 

torno dele. 
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para selecionar seus alunos a partir do atual 6º ano do ensino fundamental. O mesmo 

ocorre com algumas escolas técnicas públicas, como o Cefet e a Faetec, onde as provas 

são aplicadas para o acesso ao ensino-médio. Os que desejam o ensino superior, 

igualmente, devem se preparar para os vestibulares, o que para alguns pode ocorrer 

durante alguns anos. 

A história dessa tradição remonta pelo menos até o surgimento das faculdades de 

Direito no Brasil, em 1827. A introdução das faculdades de direito fez com que o ensino 

secundário se transformasse em uma preparação para as provas de admissão exigidas 

para o ingresso no ensino superior. A matrícula no ensino superior exigia a aprovação 

nos chamados exames preparatórios parcelados, fixados pelo governo central e 

realizados junto às faculdades, ou, após 1837, o diploma de bacharel em Letras 

fornecido exclusivamente pelo Colégio Pedro II. Diante do preponderante interesse que 

o curso de Direito despertava nos jovens, o currículo das escolas do secundário, 

buscando se adequar ao conteúdo exigido nos exames parcelados, ganhou formas de 

saber jurídico – acadêmico, universalista e humanístico (ROMANELLI, 2012). 

Segundo Venâncio Filho (1982, p. 127), “a própria educação secundária sofria 

de uma distorção porque, sem ter qualquer caráter finalístico, apresentava um sentido 

eminentemente propedêutico, de preparação às carreiras do ensino superior”. Ainda 

sobre a mesma questão, disse à época Gonçalves Dias: “o grande inconveniente da 

nossa instrução secundária é de não se ocupar de outra coisa senão de preparar moços 

para a carreira médica e jurídica. Os nossos liceus são escolas preparatórias das 

academias” (p. 127).   

Diversos foram, ao longo dos quase setenta anos do período imperial, os projetos 

de reforma do ensino propostos no sentido de tentar neutralizar a influência que os 

exames parcelados exerciam nas escolas secundárias. No entanto, 

 

 
[...] a função atribuída aos estudos secundários, encarados no Império, 

quase que exclusivamente, como canais de acesso aos cursos 

superiores, os reduziu, de fato, aos preparatórios exigidos para a 

matrícula nas Faculdades. Consubstanciando os requisitos mínimos 

necessários ao ingresso nos estudos maiores, os conhecimentos 

requeridos nos exames de preparatório constituíram o padrão ao qual 

procuraram ajustar-se os estabelecimentos provinciais e particulares 

de ensino secundário (HAIDAR, 2011, p. 45). 
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Uma mudança de maior impacto só iria ocorrer no início dos anos trinta, com a 

reforma do ensino secundário promovida pelo então ministro Francisco Campos. Entre 

outras medidas, foi estabelecida a frequência obrigatória, o currículo seriado e a 

equiparação de todos os estabelecimentos oficiais de ensino secundário ao Colégio 

Pedro II. O ensino secundário foi dividido em dois ciclos, fundamental (5 anos) e 

complementar (2 anos). Por sua vez, o ciclo complementar voltava-se àqueles que 

desejavam seguir no ensino superior e oferecia três modalidades: uma para os 

candidatos às faculdades de Direito; outra aos de Medicina; e uma terceira aos de 

Engenharia. 

Uma nova reforma empreendida em 1942, agora sob os auspícios do ministro 

Gustavo Capanema, iria reorganizar o ensino secundário, mantendo a divisão por dois 

ciclos. O primeiro, com quatro anos de duração, passou a se chamar ginasial; o 

segundo, agora com 3 anos, dividia-se em dois cursos, o clássico e o científico. O 

currículo era enciclopédico, reunindo em média dez disciplinas por ano. Além disso, o 

governo central implantou um sistema de educação profissional paralelo ao oficial, o 

chamado “sistema S”, criando o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), 

em 1942, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), em 1946.  

As duas reformas acima moldaram a estrutura do ensino secundário que iria 

prevalecer durante o restante do século XX no país, sobretudo a dualidade entre o 

ensino propedêutico e o ensino profissionalizante (ROMANELLI, 2012; MELO; 

DUARTE, 2011). Os três anos finais da escolarização, renomeados como ensino médio 

pela Lei nº 9.394/96, mantiveram o caráter de preparação para o ensino superior que 

historicamente caracterizou o ensino secundário no país, possuindo um currículo 

enciclopédico, tendo em média doze disciplinas escolares por ano. 

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), criado em 1998 com o propósito 

de avaliar os alunos ao final da educação básica, foi reestruturado em 2009, passando a 

ser utilizado como vestibular unificado para as universidades federais e com o objetivo 

declarado de induzir uma reorganização dos currículos do ensino médio. Mais uma vez, 

a medida mostra como o ensino secundário no Brasil orienta-se pelo padrão de 

admissão ao ensino superior, o que não se alterou com a última reforma do ensino 

médio promovida no governo Temer32. 

                                                           
32 A reforma foi proposta via Medida Provisória 746/2016 (sancionada como Lei 13.415, em fevereiro de 

2017), que flexibiliza a grade curricular existente. A nova legislação elege apenas duas disciplinas como 
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No entanto, voltando a 1827, além de transformarem o ensino secundário em 

preparação para o ensino superior, com a criação das faculdades de Direito também se 

previu na carta de lei a criação, pelo governo, dos “estudos preparatórios” nas mesmas 

cidades, São Paulo e Olinda, com disciplinas (língua francesa, gramática latina, retórica, 

filosofia racional e moral, e geometria) que não faziam parte das matérias do curso de 

Direito. Em 1854, por ocasião da reforma Couto Ferraz, o primeiro capítulo era 

dedicado aos exames preparatórios, cujas cadeiras (Latim em prosa e verso, Francês em 

prosa e verso, Retórica e Poética, Lógica, Metafísica e Ética, Aritmética e Geometria) 

foram incorporadas à “Academia Jurídica”. 

Entretanto, era comum que os alunos admitidos nas faculdades de direito fossem 

aceitos em função de cartas de recomendação, e não por passarem nos exames 

preparatórios. Saraiva, político do Império, que foi admitido através dos exames 

preparatórios, fala sobre o nível de exigência do concurso:  

 

 
[...] estudar-se preparatórios em um ano, como eu fiz, sem ter cartas e 

recomendações de ministros, ou sem se ter servido delas, é necessário 

passar vigílias, renunciar a tudo quanto é divertimento, estar 

preocupado em todos os momentos pelos estudos, e isso só pode fazer 

quem vê sua triste posição, quem reconhece ser necessidade fazer 

semelhantes sacrifícios (apud VENÂNCIO FILHO, 1982, p. 61). 

 

 

Muitas das dificuldades e deficiências dos cursos jurídicos eram atribuídas aos 

estudos preparatórios, pois dizia-se que os alunos admitidos às Faculdades de Direito 

tinham um nível educacional muito abaixo do necessário para cursar as matérias ali 

ensinadas. Diz Almeida Junior:  

 

 
Pinta-se com tintas sombrias a paisagem do ensino superior: 

instalações péssimas, má qualidade dos catedráticos, professores 

displicentes, alunos sem base propedêutica, sem interesse e sem 

aplicação; pais que pedem para seus filhos não ensino, mas diploma; 

excesso de indulgência nas aprovações, fraude nos exames, a 

                                                                                                                                                                          
obrigatórias para os três anos do ensino médio, língua portuguesa e matemática, sendo as demais cursadas 

de acordo com os conteúdos estabelecidos pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e com a área 

de conhecimento ou de atuação profissional (linguagens e suas tecnologias; matemática e suas 

tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e sociais aplicadas; formação 

técnica e profissional) escolhida pelos estudantes. 
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ignorância ao fim do curso (apud VENÂNCIO FILHO, 1982, p. 84, 

grifo nosso). 

 

 

 Com a expansão de faculdades de Direito ao longo do século XX no Brasil, 

voltava à tona recorrentemente a suposta baixa qualidade do ensino jurídico. A própria 

criação do Exame da Ordem, em 1963, foi motivada pelo crescimento das faculdades de 

Direito, que, segundo justificava-se, estaria levando a um desprestígio da profissão pela 

insuficiência de conhecimentos dos formandos (VENÂNCIO FILHO, 1982). Tal exame 

parece ser uma forma de induzir os conhecimentos que as faculdades deveriam ensinar, 

criando uma instância de legitimação do conhecimento jurídico. Ou seja, trata-se de 

uma forma de controlar o conhecimento jurídico a partir da criação de um exame que 

impõe um saber necessário aos bacharéis, expandindo a tradição propedêutica para o 

exercício de profissões regulamentadas. 

A institucionalização do concurso público como política de estado, a partir dos 

anos 1930, fez nascer um novo segmento educacional especializado na preparação para 

os processos seletivos da administração pública. Em depoimento dado ao CPDOC, o ex-

presidente do Dasp, Luís Simões Lopes, atestou o surgimento desse novo mercado: 

“Havia aqui no Rio de Janeiro mais de 100 cursos preparatórios e cerca de 100 livros 

sobre os concursos do Dasp. As pessoas viam que tinham que se preparar” (LOPES, 

1999, p. 12). 

Entretanto, infelizmente a história dessa preparação para os concursos públicos é 

quase que inteiramente desconhecida. Mesmo na literatura especializada sobre temas 

afins, seja nas Ciências Sociais, História, Educação ou Administração Pública, os 

registros sobre como era feita a preparação, quem eram os professores e os estudantes, 

como o conhecimento era transmitido, entre outras questões, são praticamente 

inexistentes. 

Em Hochman (1992), encontramos um dos poucos registros sobre essa 

preparação. Em sua pesquisa sobre os funcionários do IAPI, o autor menciona dois 

livros feitos por funcionários do próprio órgão com o objetivo de servir de material de 

estudo para os futuros candidatos aos concursos da instituição. Em ambos, já aparece 
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uma característica até hoje presente nos livros para concurso e em muitos da área 

jurídica, o título traz a palavra “noções”33. 

A administração pública tentou incorporar como uma de suas tarefas a 

preparação para os concursos com a criação da Escola de Serviço Público, vinculada ao 

Dasp34, durante o governo de Kubitschek. À instituição competia “ministrar cursos que 

visem à preparação de candidatos a concursos, a promoção, a acesso e para 

desempenho de atividades de chefia, assessoramento, secretariado e outras de gabinete” 

(RSP ENAP, 1963, p. 81, grifo nosso). Com a restrição e a supressão de concursos nos 

governos de Kubitschek e João Goulart, a Escola de Serviço Público acabou perdendo 

sua razão de ser, sendo extinta poucos anos após ter sido criada. 

No mesmo período, podemos supor que continuava em funcionamento um 

sistema de preparação para os concursos efetuado à margem do sistema de ensino 

oficial. Siegel (1964) relata que, por ocasião da suspensão dos concursos no governo de 

João Goulart, um grupo de estudantes em preparação para concursos foi à sede do 

Jornal do Brasil para protestar contra a medida tomada pelo governo. 

 Maiores detalhes sobre os processos de aprendizado que faziam parte dessa 

tradição de conhecimento relacionada à preparação para os concursos não são ainda 

muito conhecidos. Nos três capítulos seguintes, tentarei preencher parte desse vazio 

com a análise das instituições, agentes e modos de transmissão do conhecimento que 

                                                           
33 São os livros Noções de Legislação de Previdência e do Trabalho (1937), de Moacyr Velloso Cardoso 

de Oliveira; e Noções de Seguro Social (1951), de Armando O. Assis. 
34 A partir de 1945, o Dasp entrou em franco declínio. Chegou a se transformar em Departamento 

Administrativo do Pessoal Civil em 1967, voltando ao nome original em 1975, mas só foi oficialmente 

extinto em 1986, durante o governo Sarney. Porém, é importante destacar que todo o conhecimento sobre 

administração pública produzido pelo Dasp ganharia novos assentos institucionais com a criação da 

Fundação Getúlio Vargas, em 1944. A instituição foi criada com o objetivo de formar mão-de-obra 

qualificada para a administração pública, tendo como seus professores os servidores públicos que 

compunham a elite “daspiana”. Os quadros mais importantes do departamento que regulava o serviço 

público no país foram incorporados à FGV. Na verdade, a criação da instituição foi uma iniciativa do 

próprio Luiz Simões Lopes, que se tornou logo seu primeiro presidente – função que exerceria durante 

quarenta e oito anos, de 1944 até 1992 –, levando consigo nomes como Benedicto Silva, Beatriz 

Wahrlich, Astério Dardeau Veira, Mario Paulo de Brito, Murilo Braga, Moacyr Ribeiro Briggs e Felinto 

Epitácio Maia. Vinculada à FGV, outra importante instituição é fundada em 1952 por iniciativa desses 

membros e em parceria com a Organização das Nações Unidas (ONU), a Escola Brasileira de 

Administração Pública (Ebap). Pretendo assumir um papel de “escola de governo”, a Ebap foi a primeira 

escola de administração pública do Brasil e da América Latina, responsável também por publicar os 

primeiros livros sobre administração no país. Sobretudo através da Ebap, a FGV passou a prestar diversos 

serviços educacionais para o poder público, como cursos de capacitação para funcionários do governo, 

fazendo circular o conhecimento sobre administração pública desenvolvido em larga medida no Dasp. 
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caracterizam a preparação para os concursos públicos no Rio de Janeiro, privilegiando a 

preparação para uma carreira de elite do estado. 

 

1.8 O concurso à brasileira: um modelo meritocrático? 

 

Através de um percurso histórico iniciado ainda no período colonial, passando 

pelo Brasil Império, até chegar ao período republicano, vimos que o concurso público 

foi ganhando um novo status como prática de estado no Brasil. Difundido e defendido 

na reforma dos anos de 1930 como o que Steinmetz (1999) chamou de uma structure-

transforming policy, uma política pública que altera o estado de modo a afetar as 

políticas subsequentes em um ou mais setores da administração pública, consolidou-se 

ao longo das demais reformas administrativas como uma structure-reproducing policy, 

que expressa e afirma a forma estatal existente. Depois de mais de oitenta anos da 

iniciativa “daspiana”, o concurso público já é parte de uma política pública que reforça 

a estrutura burocrática e de seleção já consolidada. 

Com vistas a neutralizar as práticas de ocupação dos cargos públicos marcadas 

pela influência de nepotismos e patronagens de toda espécie e assegurar funcionários 

que garantissem a ação do poder central, o concurso público e a estabilidade dos 

servidores foram instituídos como regra na administração pública. A busca pelo mérito 

e pela racionalidade foi o mote discursivo usado pelo governo central (e centralizador) 

de Vargas como justificativa para a instauração de novas técnicas e práticas 

governamentais de admissão ao serviço público, sendo o concurso transformado num 

símbolo do sistema de mérito que se pretendia implementar. 

Em obra clássica sobre o tema da meritocracia, Young (1958) toma o caso 

britânico para descrever o processo de ascensão do fenômeno a partir da segunda 

metade do século XIX. O autor concebe o mérito individual dos sujeitos como uma 

resultante da inteligência somada ao esforço, mostrando que essa concepção viria 

substituir a antiguidade como critério de promoção no serviço e ainda ser a base dos 

processos de admissão em universidades e postos de trabalho. 

Como Barbosa (2003) chamou atenção, o concurso público possui grande 

legitimidade, ao mesmo tempo em que a avaliação de desempenho é vista com grande 

desconfiança e desconforto no serviço público no Brasil, tanto por parte dos avaliadores 

quanto dos avaliados. Os sistemas de avaliação dos servidores públicos existem desde 
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1936 35 , submetendo a promoção por antiguidade ao bom desempenho como 

funcionário. Na prática, porém, as promoções são quase automaticamente concedidas 

quando o critério de antiguidade previsto é alcançado. Ao tomar o concurso e a 

avaliação de desempenho como mecanismos meritocráticos, a autora diz que 

 

 
[...] o concurso é mecanismo de avaliação infinitamente inferior à 

avaliação de desempenho, realizada no serviço público. No primeiro 

caso, a avaliação é feita num único momento e em situação de tensão. 

Na segunda, é feita no mínimo após um ano de trabalho e a partir da 

observação do funcionário em múltiplas circunstâncias (BARBOSA, 

2003, p. 63). 

 

 
Entretanto, a conjugação entre a aprovação no concurso e a garantia de 

estabilidade criou uma associação entre o mérito e o processo de admissão, a qual 

permanece vigendo na administração pública, quase cem anos depois de sua 

implementação, como uma das características centrais do funcionalismo público no 

país. Diferente de outros contextos burocráticos, no Brasil o mérito fica restrito, quase 

que exclusivamente, ao momento inicial da carreira, quando se é aprovado em concurso. 

Ficam em segundo plano a formação continuada dos servidores e a avaliação contínua 

dos serviços realizados no exercício da função pública. 

Apesar das diversas reformas administrativas operadas durante o século XX, nas 

quais vigoraram diferentes ideias de estado (ABRAMS, 1988), o modelo de concurso 

público permaneceu basicamente o mesmo. O método de seleção promovido pelo Dasp 

acabou se transformando no modelo adotado para os concursos públicos no país, sendo 

realizado por meio de provas teóricas objetivas (múltipla escolha, certo-errado, etc.), 

associando conhecimentos gerais e específicos. Esse modelo favoreceu a entrada de 

servidores generalistas, identificados com a “nata da nata” da sociedade brasileira, 

embora selecionados para ocuparem funções burocráticas tidas como técnicas. 

Esse paradoxo entre a valorização discursiva do saber técnico especializado e a 

exigência de conhecimentos gerais e teóricos no processo de admissão acaba 

estabelecendo uma tensão entre a introdução dos concursos e a profissionalização do 

serviço público no país. Por isso, as restrições que se observaram quando da 

                                                           
35 A lei nº 284 de 1936, chamada de “lei do reajustamento”, forneceu as primeiras diretrizes para a 

avaliação de desempenho dos funcionários públicos no país. 
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implementação dos concursos, sobretudo a partir da experiência do Dasp, não nos 

parecem atribuíveis apenas aos interesses de grupos contrários ao dito “sistema de 

mérito”, mas podem ser relacionadas também ao descontentamento com a qualificação 

dos aprovados e, por consequência, com o tipo de conhecimento que estava sendo 

legitimado por meio do processo seletivo. Em outras palavras, estava em questão, 

literalmente, o “mérito” do concurso. 

De todo modo, é fato que o concurso daspiano triunfou na administração pública 

brasileira, a despeito das resistências que teve de enfrentar. Embora não caiba a nós 

definir se o concurso público é ou não meritocrático, é preciso indicar que o modelo de 

concurso adotado, somado à garantia de estabilidade e à promoção por antiguidade para 

o funcionalismo público, conformou uma concepção de mérito particular no âmbito do 

serviço público no país, na qual a aprovação em concurso surge como fator exclusivo do 

reconhecimento de quem possui ou não mérito. 
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CAPÍTULO 2 - A ORGANIZAÇÃO SOCIAL DO CONHECIMENTO DE 

CONCURSO NO RIO DE JANEIRO 

 

  

Nesse capítulo, a partir dos dados que construí através de trabalho de campo, 

entrevistas e pesquisa documental, pretendo apresentar as principais instituições e 

agentes que formam a complexa organização social por meio da qual se desenrolam as 

relações de aprendizado relacionadas à preparação para os concursos públicos. Como 

minha pesquisa foi feita sobretudo a partir da observação participante que realizei em 

cursos preparatórios sediados no Estado do Rio de Janeiro, minha análise vai priorizar o 

contexto social e histórico de preparação para os concursos neste estado, tomando seus 

cursos, professores e estudantes como referência empírica. 

De todo modo, caso se queira entender como essa tradição de conhecimento 

propedêutica relacionada aos concursos aflorou no Brasil, o Rio de Janeiro certamente 

merece uma destacada atenção. Inicialmente capital colonial, posteriormente imperial e 

finalmente da república até o ano de 1960, o Rio de Janeiro sempre concentrou ao longo 

da história do país a maior quantidade de órgãos da administração pública. Portanto, 

durante a década de 1930, quando o concurso público se transformou em política de 

estado no Brasil, capitaneado pelos esforços do Dasp, como vimos no capítulo anterior, 

o Rio de Janeiro era o palco onde se desenrolaram todas as iniciativas de implementação 

dos concursos públicos, incluindo-se a formulação e aplicação das provas do processo 

seletivo e a preparação dos candidatos em cursos preparatórios para concursos. Mesmo 

depois da transferência da capital federal para Brasília, vários órgãos federais 

permaneceram no Rio de Janeiro, como o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional, o 

Museu Nacional, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e a sede da 

Petrobrás, além das dezenas de instituições vinculadas à administração pública estadual 

e municipal. 

Todo esse aparato institucional foi preenchido por um grande contingente de 

pessoal, fazendo do Rio de Janeiro o estado com o maior número de servidores públicos 

federais do Brasil, o que se mantém atualmente. Segundo dados do Ministério do 

Planejamento, aproximadamente um sexto do funcionalismo público federal em 

atividade, isto é, excetuando-se os aposentados e pensionistas, atuavam no Estado do 

Rio de Janeiro no ano de 2017, o que correspondia a 105.465 servidores (BRASIL, 
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2018). Já o número de servidores estaduais no estado chegou a 213.025 no mesmo ano 

(IBGE, 2017). Os servidores vinculados à administração pública municipal 

correspondem a um número ainda maior, somando 382.235, sendo aproximadamente 

um terço deles só na cidade do Rio de Janeiro (IBGE, 2017a). 

Os dados oficiais correspondem à importância que o Rio de Janeiro obtinha no 

discurso dos agentes pedagógicos dos cursos preparatórios que frequentei como o 

estado da federação em que a tradição do concurso público estava mais disseminada 

entre a sociedade, atraindo muitos candidatos para se submeterem ao processo de 

aprendizado visando a aprovação nos processos seletivos da administração pública. 

Durante o trabalho de campo, meus interlocutores foram unânimes em reafirmar que a 

busca pela carreira pública era muito forte no Rio de Janeiro. Situação equivalente era 

identificada por eles apenas em Brasília, o que alguns qualificavam como “cultura do 

concurso” ou “cultura do serviço público”, como nas falas abaixo de coordenadores de 

cursos preparatórios que entrevistei: 

 

 
Nós fomos capital federal. Então, quando nós éramos capital federal 

existiam muitos órgãos do governo aqui no Rio. Ou com sede ou com 

matriz aqui no Rio de Janeiro. Isso fez com que se favorecesse essa 

cultura de concursos públicos aqui no estado. (Sócio e coordenador de 

cursos preparatórios). 

 

Rio de Janeiro sempre foi campeão de aprovação, sabe. Rio de Janeiro 

inscrevia oito, nove por cento dos candidatos em cada concurso desse 

[nacional] e ficava com trinta por cento das vagas. Porque tinha muito 

funcionário público, essa cultura, essa característica. (Professor e 

coordenador de cursos preparatórios). 

 

 

O alto índice de aprovação dos candidatos advindos do Rio de Janeiro em 

concursos nacionais, como mencionado na última fala, ou em concursos de maior 

expressão em outros estados, como os da burocracia fiscal, era constantemente 

mencionado pelos professores e coordenadores de cursos preparatórios. Um deles disse 

que o Rio de Janeiro era “um polo aprovador de candidatos”; outro, na mesma direção, 

falou que “o Rio de Janeiro é um grande celeiro de servidor público”. 

Entre os candidatos com quem convivi durante a pesquisa, era comum a prática 

de viajar para outros estados e municípios para prestar concursos públicos. Um de meus 

interlocutores do curso Meta, morador da cidade do Rio de Janeiro, só no ano de 2016 e 

2017, viajou para as cidades de Campinas, São Paulo, Belo Horizonte e Florianópolis 
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para realizar provas, além dos concursos que fez em diferentes cidades do Estado do 

Rio de Janeiro 36 . A prática é mais disseminada na medida em que os concursos 

envolvam cargos de maior prestígio da carreira pública, envolvendo também maiores 

remunerações e condições de trabalho. 

Para começar a esboçar o tipo de conhecimento que os candidatos adquirem 

durante sua preparação para os concursos públicos, devemos iniciar pela descrição dos 

cursos preparatórios, instituições pelas quais os candidatos passam durante meses ou 

anos até conseguirem a aprovação nos processos seletivos. Posteriormente trataremos 

em maior detalhe dos agentes pedagógicos, sobretudo os professores, que tomam parte 

na preparação dos candidatos. Por fim, o capítulo focalizará os sujeitos – tratados aqui 

como candidatos, concursandos, alunos e estudantes – que se submetem a esse processo 

de preparação para se tornarem servidores públicos. 

 

2.1 Os cursos preparatórios 

 

 As principais instituições responsáveis pela transmissão do conhecimento de 

concurso são os cursos preparatórios, muitas vezes chamados pelos próprios professores 

e alunos de “cursinhos”. Atualmente é difícil dizer com precisão o número de cursos 

existentes, mas há dezenas deles só no Rio de Janeiro. Esses cursos estão espalhados 

por todo o Brasil, mas tem uma presença mais marcante no Rio de Janeiro e em 

Brasília, respectivamente a antiga e a atual capital federal, onde há maior concentração 

de órgãos públicos federais. Esses cursos, diferentes das escolas, faculdades e 

universidades, não são regulados pelo Ministério da Educação, sendo uma estrutura 

educacional autônoma com relação às diretrizes educacionais impostas pelo Estado. 

Antes de proceder à descrição das instituições e agentes relacionadas à 

preparação para concursos públicos com as quais tive contato, vou recuperar parte da 

história desse segmento educacional no Rio de Janeiro, já que, além de não haver 

qualquer trabalho acadêmico que analise o surgimento do segmento e suas 

transformações ao longo do século XX no Brasil, as características que possui hoje são 

entendidas com mais facilidade quando iluminadas pela experiência histórica por que 

passaram. 

                                                           
36 A prática é tão frequente que há agências de turismo especializadas nesse tipo de viagem. 
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Devo ressaltar, porém, que essa reconstrução histórica não pretende ser 

exaustiva, não havendo maiores preocupações com relação à identificação minuciosa de 

todos os cursos, concursos e professores que fizeram parte dessa tradição propedêutica 

relacionada aos concursos públicos no Rio de Janeiro. Ao descrever um conjunto de 

instituições e agentes desse campo (BOURDIEU, 1983), tomo-os como casos 

exemplares que visam dar conta das transformações que explicam a natureza do 

processo de aprendizado ao qual candidatos aos quadros da administração pública 

brasileira se submeteram para se transformarem em agentes do estado. 

Como foi mencionado na introdução da tese, a preparação para os concursos 

públicos é cada vez mais segmentada por carreiras ou áreas de interesse, como carreira 

fiscal, bancária, tribunais, jurídica, agências, entre outras áreas que delimitam e 

correspondem a um tipo específico de preparação. Na maioria das carreiras, a maior 

diferença é com relação ao núcleo de disciplinas que serão estudadas em cada área, 

sendo a dinâmica da preparação bastante semelhante. No entanto, ela pode variar em 

maior ou menor grau de acordo com as carreiras escolhidas. A preparação para os 

cargos da área jurídica, por exemplo, diferencia-se mais do restante das carreiras 

oferecidas no segmento de preparação para concursos. É comum que a preparação para 

a área jurídica seja feita em cursos que atuam exclusivamente na preparação para tais 

cargos. De todo modo, esclareço novamente que minha entrada nesse universo de 

preparação se deu a partir dos concursos para da burocracia fiscal (“área fiscal” ou 

“carreira fiscal” na linguagem de meus interlocutores), embora os agentes com quem 

dialoguei não necessariamente se restringissem à preparação para essa carreira, como 

espero tornar mais claro no decorrer do capítulo. 

 

2.2 “Tudo começou com Paulo de Tarso”: um ícone da preparação para concursos 

 

 Depois de alguns toques, a voz rouca e assertiva atendera ao telefone. A 

qualidade da ligação não era boa e, sem entender muito bem o que lhe era dito, resolveu 

desligar, dizendo: “Não, o curso acabou. O curso acabou”. A isso se resumiu meu 
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contato direto com um ícone da preparação para concursos públicos no Rio de Janeiro, o 

professor Paulo de Tarso Carvalho37.  

Em busca de uma entrevista, liguei para o telefone da casa do professor no final 

do ano de 2015. Como tivemos dificuldade de nos entender em função dos enormes 

ruídos da ligação telefônica, decidi ir até a casa de Paulo, na Tijuca, o que fiz dois 

meses depois. Lá chegando, a empregada doméstica me atendeu junto ao portão, 

dizendo que Paulo não tinha condições de me receber. Insisti, explicando de minha 

pesquisa e da importância que tinha o professor para meu tema de investigação. Um 

pouco desconcertada, a moça explicou que Paulo de Tarso já não conseguia levantar da 

cama e não estava mais falando “coisa com coisa”. Saí verdadeiramente desolado, 

vendo os planos da pesquisa se perdendo. Aos 84 anos, o ilustre professor viria a falecer 

alguns meses depois, já no ano de 2016. 

 Paulo de Tarso foi a maior referência, mesmo em âmbito nacional, quando o 

assunto era preparação para concursos públicos, pelo menos desde os anos 60. Todos os 

meus entrevistados, professores e sócios de cursos preparatórios, viam Paulo como o 

precursor do segmento no Rio de Janeiro: 

 

 
Tudo isso começou com o Paulo de Tarso. Mas o Paulo de Tarso era 

na época que tinha muito concurso pro Banco do Brasil. Quase todo 

ano. Naquela época ser funcionário do Banco do Brasil era o sonho do 

indivíduo. Uma das pessoas mais honestas que eu tive o prazer de 

conhecer foi esse cara. Esse cara dava aula num centro espírita, 

Zarabatana, lá depois da Saens Peña, um pouquinho mais pra cima. 

Era um auditório com quinhentos lugares. Ele dava aula domingo de 

manhã. E às vezes sábado. Ele preparava várias turmas. Ele dava aula 

sentado. Não tinha quadro, não tinha nada. Sentado. Folhinha dele era 

tudo estudo dirigido pra você completar lacuna. Escrevia de cabeça 

pra baixo, pro aluno virar, criativo demais (Godinho, professor e sócio 

de curso preparatório). 

 

                                                           
37 Na primeira parte deste capítulo, correspondente às seções 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, usarei os nomes reais dos 

sujeitos e dos cursos preparatórios mencionados. Trata-se de personagens e de cursos que definiram o 

segmento educacional de preparação para concursos, mesmo considerando o contexto nacional, devido à 

centralidade que o Estado do Rio de Janeiro sempre teve na construção e estruturação desse mercado. 

Como não há praticamente estudos acadêmicos sobre o tema, considero relevante como registro histórico 

manter os nomes reais de alguns desses sujeitos e desses cursos. A partir da seção 2.5, retomo o uso de 

nomes fictícios sempre que voltar a tratar especificamente dos cursos e dos interlocutores relativos a meu 

trabalho de campo, para aí sim resguardar seu anonimato. Em algumas descrições, quando considero que 

o leitor pode ficar em dúvida, vou indicar em nota tratar-se de nome real ou fictício. 
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O grande ícone desse período que eu vivi, principalmente na década 

de 80 pra cá... vivi intensamente concurso na década de 80. Então, na 

década de 80, a gente tinha como ícone o Paulo de Tarso, que era um 

professor genial, estudioso, uma pessoa muito sensível, muito 

solidária, e um grande estudioso (Ricardo Ferreira, professor e 

fundador de editora especializada em concursos). 

 

 
Filho de Joaquim Máximo de Carvalho Júnior, que fora ministro do Tribunal 

Superior Eleitoral, Paulo de Tarso percebeu desde jovem sua vocação para o magistério. 

Como disse em entrevista realizada em 2005, começou cedo a dar aulas: 

 

 
Eu iniciei no magistério aos 12 anos quando preparei a minha irmã 

para o exame de admissão do Instituto de Educação. Ela passou e a 

mamãe ficou de me dar uma escrivaninha. Não ganhei a escrivaninha 

prometida e fui à luta para comprar, 30 anos depois, uma escrivaninha 

Luís XV que vi num leilão de Ipanema. Dei muita aula, mas ela 

chegou a 15 mil dólares e não deu para arrematá-la. Então, faz 61 anos 

que eu leciono (CARVALHO, 2005). 

 

 

 Espirituoso, como se pode ver pela resposta à banal pergunta de quando 

começara a dar aulas, Paulo de Tarso é descrito por seus alunos e pelos atuais 

professores de cursos como uma pessoa extremamente carismática. Aos 16 anos, conta 

que iniciou dando aulas de latim. Aos 17, dava aulas de Matemática no curso River, no 

centro do Rio de Janeiro, enquanto cursava Engenharia na antiga Universidade do Brasil 

e Matemática na Uerj. Acabaria se formando em Matemática, Física e Ciências Sociais, 

sempre pela Uerj. 

 Sua atuação como professor de preparação para concursos ocorreu depois de ter 

prestado um concurso para o Banco do Brasil, em que foi o único candidato do país a 

tirar nota 100. Segundo ele, isso o alertou para o fato de que poderia preparar outros 

candidatos para as provas. 

 Parte de seu sucesso no meio devia-se, sem dúvida, a suas seguidas aprovações 

em concursos. Um de meus interlocutores, diretor pedagógico e sócio de cursos 

preparatórios no Rio de Janeiro, explicava sobre as razões da reputação alcançada por 

Paulo de Tarso: 

  

 
O Paulo de Tarso, por que ele era famoso? Porque o Paulo de Tarso, 

todos os concursos ele passava. O concurso que ele fizesse, ele 
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passava. Já era assim. Quantas vagas são? 10? São 9, se ele entrar, 

uma é dele. Receita Federal, passou o Paulo de Tarso de novo no Rio 

de Janeiro. 'Pô, esse cara de novo'. O cara lá de Brasília: 'Pô, de novo 

o Paulo de Tarso aqui na classificação'. Percebeu? Foi isso que 

projetou ele. Esse foi o marketing dele. Ele foi um cara que 

desenvolveu uma metodologia própria, pessoal. Não à toa que ele 

dava aula de tudo. E quando ele percebeu que podia se utilizar disso 

pra alavancar o negócio, não deu outra. O que ele fazia? Ele se 

inscrevia nos concursos, nos concursos de maior expressão, e passava. 

Aquilo era uma tarimba pra ele dizer 'oh, quem quiser passar vem pra 

cá. Eu vou dizer pra você como fazer pra passar. Eu vou te levar à 

aprovação também'. Então a chancela dele era o resultado dos 

concursos (Humberto, sócio de cursos preparatórios). 

 

 

Desde os vestibulares, Paulo se destacava, tendo passado em primeiro lugar em 

cinco deles. Passou, também em primeiro lugar, em cinco concursos do magistério, para 

disciplinas diferentes (Matemática, Física, Descritiva, Estatística e Taquigrafia). Nos 

chamados concursos de elite, sobretudo os da área fiscal, Paulo era igualmente bem-

sucedido. Foi fiscal do Município, do Estado (por onde ficaria até se aposentar) e da 

União. Foi aprovado ainda para fiscal do Trabalho, em Minas Gerais, e aprovado três 

vezes no concurso mais temido, o da Receita Federal, em 1970, 1991 (como primeiro 

lugar do Rio de Janeiro), e 1994. 

Tendo estabelecido seu tradicional curso na Tijuca, usando como local para as 

aulas diversos espaços ao longo dos anos, como o Colégio Batista e o Centro Espírita 

Zarabatana, o professor atraía interessados de todo o Estado do Rio de Janeiro. Devido 

ao alto número de alunos que tinha, chegou a ministrar aulas em praças públicas, no 

Teatro da Praia, na Maison de France e no Canecão. Como o próprio Paulo conta, 

costumava-se dizer que suas aulas no Canecão eram mais concorridas que os shows de 

grandes artistas: 

 

 
Era muito comum a Maria Bethânia e o Caetano Veloso aparecerem 

no sábado e me verem, pois eles tinham uma apresentação no 

domingo e iam lá para arrumar o palco. E devem ter achado estranho. 

Naquela época, no início da carreira deles, eles não enchiam tanto o 

Canecão, mas as minhas turmas estavam cheias. No primeiro dia teve 

1.600 pessoas. Foram aulas para o Banco do Brasil, de Matemática, 

Português, Contabilidade e Aptidão Mental (CARVALHO, 2005). 

 

 

 Além de ser mencionado pelos professores e sócios de cursos preparatórios que 

conversei e entrevistei durante o trabalho de campo, os depoimentos sobre Paulo de 
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Tarso de seus ex-alunos aparecem até hoje nas redes. Um deles, publicado em blog no 

ano de 2013 com o título de “o professor que mudou a minha vida”, dá conta do 

impacto que produzia em seus alunos e de quão duradoura essa experiência com o 

professor seria para eles:  

 

 
Era 1965, Rua Haddock Lobo, Tijuca. Vinte e seis alunos 

magnetizados pela dinâmica, pela facilidade de comunicação de um 

professor fora do seu tempo. Anos luz à frente do convencional. E ele, 

Paulo de Tarso, um empolgado e empolgante professor de curso 

preparatório para concursos, abriu meus olhos e meu coração. O cara 

me mostrou a outra face, o lado simples da nossa Língua. Essa lição 

eu aprendi, e tento fazer com que meus alunos também descubram que 

escrever pode ser um prazer. 

Nos últimos treze anos, em todas as turmas que tive, o último dia de 

aula termina com uma pequena história em que agradeço a essa figura 

incrível, que mudou a minha vida. Portanto, já pronunciei seu nome 

mais de 200 vezes, todos os anos, todos os meses. 

E é pouco, falarei sempre. Por isso, quis registrar esta pequena 

homenagem: um texto cheio de gratidão e saudade. Faz alguns anos 

que vi Paulo. Gostaria de vê-lo novamente. Se alguém tiver notícias... 

Posso não vê-lo, Paulo de Tarso, mas sei onde está. Onde sempre 

esteve... No meu coração (Professor de Língua Portuguesa, ex-aluno 

de Paulo de Tarso). 
 

 

 Uma das características de Paulo como professor é que ele lecionava todas as 

disciplinas do seu curso. Como disse um de meus interlocutores, “Paulo de Tarso era 

um curso sozinho. Ele resolvia um problema de matemática com o braço direito e um de 

estatística com o braço esquerdo”. Abrindo turmas para concursos de diferentes áreas, 

como bancária, fiscal e tribunais, Paulo de Tarso dava aula de Português, Matemática 

Financeira, Contabilidade, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito 

Tributário, entre outros conteúdos específicos que cada concurso demandava. 

 Esse era um diferencial de Paulo de Tarso com relação a outros professores. Era 

comum encontrar professores que davam aulas preparatórias para concurso público, mas 

apenas em uma ou duas disciplinas. Até era possível que se encontrasse professores de 

Direito que lecionavam Direito Administrativo e Constitucional, ou de matemática que 

ensinavam Matemática Financeira e Raciocínio Lógico, mas todas as disciplinas dadas 

por só um professor, só Paulo de Tarso realizava tal proeza. 

 Com o passar dos anos, os programas foram ficando cada vez maiores, com mais 

volume de informação e as provas elaboradas de forma diferente. Nas disciplinas de 
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Direito, as questões passaram a exigir conhecimentos de doutrina jurídica e de 

jurisprudência. Um marco dessa mudança foi o concurso de auditor-fiscal da Receita 

Federal de 1997, organizado pela Esaf. Paulo considerava, inclusive, que fora 

responsável indiretamente por essa mudança nas provas de Direito, pois sua 

metodologia de ensino 

 

 
[...] obrigou a Esaf, de certo modo, a mudar o concurso, porque eles 

chegaram à conclusão que "ah, aquele professor Paulo de Tarso 

massifica a legislação". Eu tinha turma de 2 mil alunos no Canecão, 

turmas de 500 alunos. Aí eles (Esaf) começaram a fazer as provas fora 

do contexto, passou a ser de interpretação, entendimento, doutrinas. E 

eu fui responsável pela dificultação dos concursos ligados a essa área 

do Direito (CARVALHO, 2005). 

 

 

 Embora tenha continuado a dar aulas até pouco tempo antes de falecer, Paulo de 

Tarso foi perdendo espaço no mercado de cursos preparatórios com as transformações 

por que as provas foram passando. Na realidade, essa mudança nas provas se operou 

gradualmente, de modo que em muitos concursos ainda se utilizava modelos de prova 

adequados ao ensino de Paulo. Porém, a aprovação nos concursos de elite, de maior 

expressão, como os da burocracia fiscal, já exigiam outro tipo de preparação. 

 

2.3 Os professores especializados e a multiplicação dos cursos 

 

 A partir de 1988, com a multiplicação dos concursos estimulada pela 

obrigatoriedade constitucional de realizá-los para a admissão no serviço público, o 

mercado de cursos preparatórios para concurso público foi crescendo. No Rio de 

Janeiro, além de Paulo de Tarso, até meados dos anos 90, existiam pelo menos mais 

cinco cursos de expressão: Degrau Cultural, Bahiense, Curso Guanabara, Pré-

Concursos, e Glioche. Destes seis, apenas permanecem em funcionamento a Degrau 

Cultural e o Glioche. 

O Curso Glioche é outro curso situado na Tijuca, fundado em 1989 pelo hoje 

desembargador aposentado Angelo Moreira Glioche, que continua ativamente dando 

aulas como professor da instituição. Segundo meus interlocutores, e até onde pude 

verificar, Glioche é atualmente o professor mais antigo do segmento de concursos em 

atividade no Rio de Janeiro. 
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O curso de Glioche sempre foi mais focado em concursos jurídicos, isto é, 

exclusivos para quem tem formação em Direito, também abrindo turmas com 

regularidade para cargos de nível médio de tribunais (TJ, TRT, etc.) e para o Exame de 

Ordem da OAB. O professor Glioche atribui a si um bordão que é muito comum no 

universo de preparação para concursos, tratado como o lema de seu curso: “estuda-se 

até passar e não para passar”. 

 A Degrau Cultural surgiu no início dos anos 80, fundada pelo jornalista Adolfo 

Martins, que a preside ainda hoje. A Degrau é parte do Grupo Folha Dirigida, 

responsável também pelo jornal Folha Dirigida, voltado para o noticiário sobre 

concursos públicos, cuja primeira edição data de 1985, na época restrita ao Estado do 

Rio de Janeiro. Pretendendo capturar um público mais amplo, a Degrau sempre se 

dedicou mais aos concursos de massa, com cargos de nível médio e fundamental, como 

Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Com unidades espalhadas por todo o 

Estado – atualmente conta com sete –, o curso foi um importante lugar de formação para 

os professores voltados à preparação para concursos: 

 

 
Todos esses profissionais de nome passaram pela Degrau Cultural. 

Porque a Degrau Cultural tinha estruturas em vários lugares do Rio. 

Vários. Então, foi uma escola de muita gente. Esses professores, 

Godinho, Ricardo Ferreira, Guerrinha, todos esses caras das antigas.... 

Ela tinha mais capilaridade. Ela tinha mais unidades. Então, todo 

mundo lá bebeu da Degrau. Os professores que ficaram com 

experiência de muitas turmas na Degrau foram pegando a manha, 

desenvolvendo a metodologia (Humberto, sócio e coordenador de 

cursos preparatórios). 

 

 
 Com perfil semelhante ao da Degrau Cultural, o curso Guanabara também tinha 

como público-alvo os candidatos de concursos com exigência de nível médio. Seu 

fundador era funcionário do Banco do Brasil, e, por ocasião do lançamento de um dos 

concursos do banco, juntou um pequeno grupo de alunos para preparar para a prova. A 

iniciativa deu bons resultados, o que fez com que procurasse outros professores para 

ajudá-lo, até decidir montar um curso. Uma das coordenadoras do curso à época disse 

que as turmas preparatórias para os concursos do Banco do Brasil, aos sábados, atraíam 

centenas de alunos. Segundo ela, só do interior do Estado vinham mais de trinta ônibus, 

sendo as aulas realizadas no Colégio Marista São José, na Tijuca. A sede do curso, no 
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entanto, ficava no décimo primeiro andar de um prédio da Avenida Presidente Vargas, 

no Centro. 

 O Curso Bahiense, atual Colégio Bahiense, nasceu no início da década de 60, 

por iniciativa de Norbertino Bahiense Filho, engenheiro civil e professor da UFRJ. 

Norberto preparava pequenos grupos para vestibulares e exames militares (IME e ITA), 

o que seria a proposta inicial do curso. Abrindo novas unidades pela cidade do Rio de 

Janeiro, o curso foi expandindo sua abrangência, tornando-se Colégio Bahiense em 

1973, com a inauguração da sede na Gávea. Norberto se tornaria influente no meio 

educacional, sendo Conselheiro Estadual de Educação e Conselheiro Federal de 

Educação. A atuação da empresa no segmento de concursos se inicia por volta de 1990, 

também mais voltada para os cargos de nível médio e fundamental, com aulas 

ocorrendo no centro da cidade. Atualmente, o Colégio Bahiense conta com cinco 

unidades no Rio de Janeiro, mas não atua mais na preparação para concursos públicos.  

 Finalmente, havia também o Pré-Concursos, que chegou a ter salas alugadas em 

diversos pontos do centro da cidade do Rio, mas teve sua sede principal na Rua Alcindo 

Guanabara. Como era comum a alguns cursos, o Pré-Concursos começou depois que 

um contador de Furnas, Zé Luís, começou a dar aulas particulares de contabilidade para 

candidatos a concursos de fiscal. Chamou um professor de Português a pedido do grupo 

de alunos e foi, aos poucos, montando uma equipe de professores, a ‘equipe Pré-

Concursos”. 

 O Pré-Concursos rapidamente se tornou o curso mais importante de preparação 

para os concursos da área fiscal, contemplando também a preparação para outros cargos 

com exigência de 3º grau. O crescimento do curso se deu de forma exponencial. 

Segundo seu coordenador à época, no começo do ano de 1991, o curso contava com 

uma média de 100 alunos. Ao final do mesmo ano, já registrava a média de 800 alunos.  

O curso reuniu muitos professores que depois viriam a ser os mais conhecidos de 

sua especialidade no segmento de preparação para concursos. O curso acabou em 

meados de 2000, sem conseguir a acompanhar a profissionalização que o segmento 

começou a ter a partir de meados dos anos 90. 

 Embora poucos tenham sobrevivido até os dias atuais, esses cursos foram 

importantes para estabelecer o conceito dos professores especializados reunidos em um 

mesmo curso. Humberto, um dos coordenadores do curso Pré-Concursos à época, 
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ressaltou essa mudança no tipo de professor que se operava, e que os cursos 

preparatórios tiveram que contemplar: 

  

 
Um Paulo de Tarso, que dava aula de tudo, já não dava conta. Um 

professor que  dava aula de Constitucional, 'ah, eu posso dar aula de 

Administrativo, Tributário'. Esquece! Ele podia dar muito bem uma 

disciplina, mas na outra, o aluno que teve aula com ele de três 

matérias se afogava. Então, essa experiência prática do que estava 

acontecendo fez com que o modelo de profesor também mudasse. A 

sua metodologia, o seu foco, a sua abordagem com o público. Tudo 

mudou (Humberto, sócio e coordenador de cursos preparatórios). 

 

 

Os professores que davam aulas particulares de apenas uma ou duas disciplinas, 

embora não tenham cessado de existir, passaram a prestar esse serviço dentro dos 

cursos, sendo elas agora oferecidas como “módulos”. 

 

2.4 O período de profissionalização dos cursos 

 

 Os cursos preparatórios para concurso começaram a se profissionalizar de modo 

mais contundente a partir de meados dos anos 90. Até então, muitos cursos 

funcionavam de modo informal, sem ter nem o cadastro de pessoa jurídica, o CNPJ. 

Muitos dos professores e donos de cursos que entrevistei enfatizavam a falta de 

profissionalismo dos cursos preparatórios até meados dos anos 90: 

 

 
Você contava nos dedos os cursos. E os cursos ofereciam 

praticamente nada aos alunos. Sala: era ventilador, aquela porra 

girando, fazendo barulho. Tudo apertado. Mas tinha aluno pra cacete. 

Uma procura muito grande dos alunos. O cara até rejeitava aluno. 

Porque não tinha quase curso. Os professores: alguns com 

compromisso, outros sem compromisso. Sala com coluna no meio. 
Resumindo: todos ofereciam muito pouco, pagavam pouco aos 

professores (Godinho, professor e sócio de curso preparatório). 
 

Havia alguns cursos, mas todos eles muito amadores, sem uma 

estrutura organizacional, empresarial, muito voltados para editais. 

“Saiu edital, vamos preparar o candidato” (Ricardo Ferreira, professor 

e fundador de editora especializada em concursos). 
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Essa situação foi ficando cada vez mais incomum, na medida em que os cursos 

que iam se formando começaram a oferecer condições mais atrativas para os alunos e 

professores. Até os anos 2000, os cursos já teriam outra configuração com relação à sua 

estrutura organizacional, passando por uma etapa de profissionalização que iria 

prevalecer dali em diante. 

Um caso importante de profissionalização desse segmento foi a criação, no final 

de 1994, do curso União. O curso teve curta duração, mas é uma referência até hoje no 

mercado de cursos preparatórios, sobretudo na preparação para a área fiscal. Surgiu por 

iniciativa de quatro professores do segmento, que o organizaram em forma de 

cooperativa. Isso mudava bastante a relação dos professores com o curso, já que o valor 

da hora-aula seria proporcional ao número de alunos que o professor conseguisse 

arregimentar para suas turmas. 

Além disso, o curso investiu em suas instalações, colocando ar-condicionado em 

todas as salas, o que até então não era prática dos cursos. O União também passou a 

utilizar sistema de som em suas salas. Nessa época, os cursos chegavam a ter salas com 

até 200 alunos. Os professores, então, passaram a dar aulas usando microfones de 

lapela. Atualmente, essas duas características estão presentes em praticamente todos os 

cursos preparatórios do segmento no Rio de Janeiro. A sede do curso ficava na Rua 

México, 90, no centro da cidade. 

 O União reunia uma equipe de professores experientes e com grande reputação 

no mercado de cursos preparatórios. Isso contribuiu para o sucesso que o curso 

rapidamente alcançou: 

 

 
Como cada um desses professores tinha nome, já era conhecido no 

mercado, o negócio tinha como dar certo. Português, Celso Aragão. 

Naquela época, 94, 95, o Celso Aragão era ‘o cara’. Português só se 

falava em Celso Aragão. Todo mundo queria ter aula com ele. Todo 

mundo conhece Celso Aragão. Hoje não, mas naquela época, era o 

cara. Era o showman. Todo mundo queria assistir a aula do cara. 

Realmente conhecia bem a matéria, tinha uma boa didática e 

carismático. A aula dele era, assim, prazerosa. Um outro cara que 

fazia muito sucesso em Português, na época, era um professor 

chamado Renato Aquino. Mas o ponta era o Celso Aragão. E existiam 

outros também, Décio Coelho, mas estou falando dos ícones. 

Matemática: Godinho. Foi ‘o cara’. Matemática era o Godinho. Se 

você perguntar pro Benjamin Cesar, que é um cara de Matemática 

também do mercado, quem é Godinho, ele vai dizer pra você quem é 

Godinho. Ou seja, Matemática era o Godinho. Português, Celso 
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Aragão. Direito: Paulo Telles. Paulo Telles era um cearense que dava 

aula de Constitucional e Administrativo. Muito engraçado o Paulo 

Telles. E Contabilidade, Frederico Koplin (Humberto, sócio e 

coordenador de cursos preparatórios). 

 

  

 Por iniciativa do União, foi montado um projeto em 1996 chamado “Sem 

Fronteiras”, que teve grande repercussão no universo da preparação para concursos. O 

projeto foi concebido por Humberto, o coordenador do curso União, e tinha como 

objetivo fazer uma preparação diferenciada para o concurso da Receita Federal de 1996. 

O projeto consistiu na reunião dos principais cursos e professores do segmento para, 

juntos, ministrarem aulas com vistas a uma aprovação em massa no concurso da Receita 

Federal, o que acabou de fato acontecendo. 

 
 

Eu pensei o seguinte: vai ser uma equipe diferenciada, eu pensei 

assim. Vai ter que ser uma equipe diferenciada. E eu não quero 

aprovar dez nem vinte. Eu quero aprovar cem, duzentos. Como é que 

eu vou fazer isso? Aí comecei a engendrar esse negócio. Nasceu o 

Sem Fronteiras. O Sem Fronteiras era o seguinte... Eu falei primeiro 

com os sócios do União. Eu não era sócio lá. Eram quatro sócios, o 

Paulo Telles, o Celso Aragão, Godinho, Frederico Koplin. Eles quatro 

eram sócios. Eu cheguei pra eles quatro e passei essa ideia minha que 

eu estava pensando. 'O concurso da Receita, cara, a gente tem que 

fazer disso um marco nacional.' Aí eu fui soltando minhas ideias. Falei 

pra eles: 'nós precisamos trazer alguns donos de cursinho aqui pra 

dentro, pra esse trabalho'. 'pô, como assim?'. Porque esses caras donos 

de cursinho, alguns eram bons. Bom, eu fui falando dessa minha ideia 

pra esses caras, e eles foram achando que eu estava assim meio 

perturbado. 'Não vai acontecer, é ilusão dele'. Mas, como o União 

estava crescendo, tinha força, 'tá bom, deixa esse maluco, escala a sua 

equipe aí. Fala com os caras'. Não deu outra. Eu fui pessoalmente. A 

primeira reação deles foi essa mesmo. 'Por que você quer que eu vá 

lá?'. Aí eu expliquei: 'olha só, se vocês vierem, se a gente conseguir de 

fato aprovar uma massa de gente, olha a força que a gente vai ter 

perante o Brasil. Cara, vai ser um marco. Não podemos perder essa 

oportunidade. Você não pode ficar de fora dessa oportunidade'. E 

assim foi, fechei. Aconteceria num território neutro, onde todos os 

cursinhos que participarem teriam a logo no material. Eu intitulei Sem 

Fronteiras por conta disso. Não era no União, não era no Bahiense, 

não era no Guanabara, não era no Pré-Concursos, era no terrritório 

neutro, no auditório da ABI [Associação Brasileira de Impresa]. E 

mais, quando eu fechei, chamei de Dream Team. Porque ninguém 

acreditava que podia reunir esses caras. Foi um espetáculo. O 

resultado desse projeto, desse trabalho, foi avassalador. Não podia ser 

diferente. Era previsível. A competência dos caras, a ideia inovadora. 

O aluno não podia estar fora. Quando eu soltei "Sem Fronteiras, 

Dream Team, escalação”. Isso espalhou pela cidade. O aluno botou na 

cabeça dele 'se eu quiser passar nesse concurso, eu tenho que estar 
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dentro desse projeto. Não posso ficar fora'. Foi uma correria, cara 

(Humberto, sócio e coordenador de cursos preparatórios). 

 

 
 Apesar do sucesso do Sem Fronteiras, alguns professores do União se sentiram 

invisibilizados pela presença de outros professores ministrando suas disciplinas durante 

o projeto. Sem entrarem num acordo, alguns sócios decidiram desfazer a cooperativa. 

Um dos professores, Godinho, e o coordenador se juntaram a outros três professores que 

haviam participado do projeto “Sem Fronteiras” e criaram um novo curso, o Gabarito. 

 O curso surgiu já com um projeto arrojado, alugando um andar inteiro da 

Avenida Presidente Wilson, no centro da cidade. O espaço tinha 880 m², com salas 

projetadas para duzentas pessoas. O resultado mais expressivo do curso Gabarito veio 

dois anos depois de sua criação, com o concurso de 1998 da Receita Federal. Na ocasião 

os alunos do curso aprovados chegaram a quase 25% das mil vagas oferecidas no 

concurso, conferindo ao curso enorme prestígio. 

 Ao lado do Gabarito, outro curso recém-criado começava a ganhar destaque no 

mercado de preparação para concursos. Em setembro de 1996, um dos sócios do Pré-

Concursos, Mauro Lasmar decide sair da sociedade. Mauro havia entrado como sócio 

no Pré-Concursos em 1991; depois saiu durante um breve período; retornou e acabou 

deixando definitivamente o curso em 1996. Em abril de 1997, abriu seu próprio curso, a 

Academia do Concurso Público. A primeira unidade se instalou na Avenida 13 de Maio, 

no centro da cidade. 

 Apesar de manter sempre turmas para os concursos da área fiscal, a maior parte 

do alunado do curso era oriunda de turmas preparatórias para concursos de nível médio 

ou de nível superior para cargos auxiliares e de menor prestígio, como técnicos e 

analistas. Segundo um dos sócios de cursos preparatórios entrevistado, a partir da 

segunda metade dos anos 90 no Rio de Janeiro, 

 

 
[...] foram duas vertentes aqui, lado a lado, que foi Academia e o 

Gabarito. O Gabarito com aquela ideia de aluno de ponta, concurso de 

ponta. Banco Central, BNDES, Petrobrás, Receita. Ponta. O Mauro: 

'Ponta? Ponta não, vamos pegar a base. Eu quero o máximo de aluno. 

Ganhar dinheiro com esse aluno básico mesmo. Concursos menores'. 

Aí essas duas estruturas foram crescendo lado a lado. O aluno da 

Academia não era o aluno do Gabarito. Porque esse aluno da 

Academia era um aluno fraco. O concurso que ele visava, e a 

preparação que eles davam lá, não era pro concurso que a gente fazia 

aqui. Então essas duas estruturas cresceram lado a lado. Só que o 
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Mauro, o que ele vislumbrou: uma base maior de alunos pra concursos 

menores (Humberto, sócio e coordenador de cursos preparatórios). 

  

 

 Buscando atrair público para concursos dos mais variados cargos da 

administração pública, a Academia conseguiu um rápido crescimento, abrindo diversas 

unidades pela cidade do Rio de Janeiro. Segundo seu fundador, em 2012, quando foi 

vendida para um fundo de investimento, a Academia chegava a faturar cerca de 41 

milhões de reais por ano, sendo metade do faturamento concentrado na unidade 

localizada no centro da cidade. Segundo o atual diretor-pedagógico do curso, a 

Academia tem hoje cerca de 18 mil alunos matriculados. Ao lado da Degrau Cultural, 

são os cursos com maior número de alunos e com maior faturamento no mercado de 

preparação para concursos públicos. 

 

2.5 Ensino presencial x ensino à distância 

 

O mercado de cursos preparatórios se expandiu muito desde os anos 90, havendo 

atualmente dezenas de cursos presenciais só no Rio de Janeiro. Uma das marcas dessa 

expansão foi o surgimento dos cursos à distância 38  especializados no segmento, 

oferecidos através de diversos sites da internet. Alguns cursos presenciais tradicionais, 

como a Degrau Cultural e a Academia do Concurso, começaram também a oferecer 

cursos à distância através de seus sites. Segundo o diretor pedagógico da Academia do 

Concurso, aproximadamente metade de seus alunos atualmente fazem o curso à 

distância. Além desses, multiplicaram-se os sites voltados à preparação à distância para 

concursos, como os pioneiros Ponto dos Concursos e Estratégia Concursos. Mesmo que 

os candidatos optem por fazer cursos presenciais, é pouco provável que não façam uso 

dos sites para complementar seus estudos. Assim, a maioria costuma utilizar de alguns 

serviços oferecidos por sites especializados em preparação à distância, sobretudo para 

ter acesso a questões de provas de concursos anteriores. 

                                                           
38 Por educação à distância, refiro-me a uma “modalidade educacional na qual a mediação didático-

pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em 

lugares ou tempos diversos” (BRASIL, 2005). 
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Uma nova modalidade de preparação para concursos, feita em sua maioria à 

distância, é o chamado coaching39. Trata-se de um acompanhamento personalizado que 

o estudante tem de um coach, responsável por fazer um programa de estudo, incluindo 

as disciplinas a serem estudadas e as técnicas que devem ser utilizadas para o 

aprendizado. Como exigem um investimento financeiro maior, os programas de 

coaching são, em geral, mais voltados a concursos mais elitizados, como o das carreiras 

jurídica e fiscal. Cada vez mais, no entanto, há coaches especializados em outras áreas, 

como para carreira policial e de agências reguladoras, ou mesmo aqueles sem 

especificação de uma área específica. 

Do ponto de vista dos professores e coordenadores de cursos, há uma tendência 

a valorizarem o ensino presencial como o mais importante e eficiente para uma 

preparação adequada. Ainda que atuem no ensino à distância, esses agentes consideram 

que essa modalidade de ensino é mais pertinente para estudantes que não tem 

oportunidade de participar do ensino presencial, sobretudo por causa da distância de 

onde residem para os locais onde as aulas são realizadas, ou também, em alguns casos, 

pela indisponibilidade de tempo e agenda para frequentar regularmente os cursos 

presenciais. A qualidade das aulas do ensino à distância também é posta em dúvida por 

esses agentes do ensino presencial, como pude presenciar diversas vezes durante meu 

trabalho de campo. No intervalo de uma das aulas do curso Meta, o professor de 

contabilidade conversava com um grupo de alunos sobre os cursos à distância 

disponíveis na internet. Dizia que o conteúdo era abordado de forma superficial e que os 

professores, como ganhavam remunerações menores do que no ensino presencial, eram 

“mais fracos”. 

A restrição à modalidade de coaching é, entretanto, ainda mais recorrente entre 

os agentes educacionais de ensino presencial. Todos os coordenadores de cursos 

presenciais que entrevistei, quando questionados sobre a prática do coaching, 

mostravam-se reticentes: 

 

 

                                                           
39 Trata-se de um novo mercado em expansão, que articula conhecimentos de psicologia e administração, 

para diferentes campo de atuação. O que importa destacar aqui é que a prática do coaching pressupõe 

uma interação direta entre o coach e o coachee. Apesar da palavra possuir tradução em português, a 

linguagem coorporativa, importada do mundo dos negócios de origem norte-americana, é considerada 

uma forma de comunicação executiva, já que esses “jargões” representam conceitos e metodologias 

consideradas legitimas para a “tomada de decisões”. 
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Cara, eu vejo muito coaching totalmente errado. Nego fala muita 

besteira. Primeiro, o coaching na maioria das vezes é dado por um 

cara que passou [em concurso]. Só que tem aí uns dez grupos 

diferentes pra encaixar a pessoa em função da capacidade intelectual, 

de absorver o conhecimento, da base que o cara tem, do tempo que o 

cara tem pra estudar, da situação financeira que o cara tem, da 

preocupação que vai ter ou não. Então, você divide aí em pelo menos 

dez grupos essas pessoas. E aí o que funcionou pra um, não vai 

funcionar pra outro. Então, coaching pra concurso não tem a ver 

(Coordenador de curso preparatório). 

 

Pô, cara, eu não acredito muito não. Eu tenho vários professores que 

também são coach. O coaching é um mercado novo. Como qualquer 

mercado, se tem gente consumindo, é porque tem gente aproveitando 

esse mercado. E eu acho ótimo. Eu só acho que, assim como essas 

estratégias de autoajuda, elas não são suficientes. Não adianta o cara 

'ah, contratou um coach, está resolvido. Vou seguir a regra ali'. Não. 

Tu tem que se autoconhecer. Me parece que o cara que precisa do 

coach é o mesmo cara que precisa do personal trainer. Ele precisa de 

um cara gritando no ouvido dele que ele tem que se mexer, que ele 

tem que fazer. Desculpa, mas tu vai passar quando você se 

conscientizar que tu tem que fazer. Não precisa ter alguém dizendo 

que tem que estudar, a hora que tem que estudar. Ele pode pegar uma 

dica aqui, uma dica ali, mas ele tem que desenvolver uma estratégia 

própria, porque cada um é único nesse processo (Diretor pedagógico 

de curso preparatório). 

  

 

O questionamento sobre a prática do coaching era um dos raros momentos em 

que os meus entrevistados, professores ou coordenadores de cursos, demonstravam 

certo mal-estar durante as conversas ou entrevistas. Isso ocorre, por um lado, porque 

alguns professores de cursos, como disse o diretor pedagógico na fala acima, também 

atuam como coachs; por outro, porque é comum encontrar anúncios de coaching em 

que os responsáveis afirmam que os candidatos não precisarão mais de “cursinhos” para 

conseguir a aprovação. Nesse sentido, um dos coordenadores entrevistados explicitou 

essa tensão entre a convivência dos cursos com os programas de coaching: 

 

 
Eu tenho muitas críticas. Isso [o coaching] é uma coisa que me 

preocupa muito. Veio um outro modelo para desacreditar todo esse 

que a gente ajudou a construir nos cursos. O coaching está dentro 

disso, dessa ideia. Muita gente começou a se atribuir poderes quanto à 

aprovação. Num dado momento, as pessoas começaram a se sentir 

além do rei (Coordenador de curso preparatório). 
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Logo depois de me falar isso, senti que o entrevistado parecia inibido de 

mencionar nomes e falar mais à vontade sobre o tema. Perguntei se preferia que eu 

parasse de gravar, e ele disse que achava melhor. Quando desliguei o gravador, o 

entrevistado começou a dar exemplos de conhecidos personagens do universo de 

concurso que também oferecem o serviço de coaching, tratando-os como 

“aproveitadores”, no sentido de oportunistas. Disse não acreditar em manual ou receita 

para passar em concurso, o que muitos desses personagens ofereciam aos candidatos. 

Fato é que com o crescimento do ensino à distância houve uma diminuição da 

procura pelos cursos presenciais. Sobretudo nos últimos dez anos, muitos cursos 

presenciais que optaram por não entrar também no mercado de ensino à distância 

começaram a sofrer uma perda de receita, alguns encerrando suas atividades e outros 

tendo que buscar reduzir seus custos. Enquanto frequentava o curso Meta, ouvia com 

frequência as queixas de dois professores e sócios do curso, que diziam que as despesas 

do curso estavam excedendo a receita. Só de aluguel o curso pagava dezoito mil reais 

por mês, mais o IPTU que chegava a aproximadamente trinta mil reais por ano. Em 

razão dessa situação financeira, o curso se viu obrigado a mudar seu local de 

funcionamento, passando a alugar algumas salas de um prédio comercial também no 

centro da cidade do Rio de Janeiro. 

José Cláudio, que fora coordenador de alguns renomados cursos presenciais e 

atualmente trabalha no que denomina como “orientação de alunos”40, tem uma trajetória 

que é ilustrativa do atual contexto de preparação para concursos. Sem conseguir formar 

turmas presenciais, em razão do número insuficiente de alunos, no espaço que dispõe no 

centro do Rio de Janeiro, lamentou em entrevista a dificuldade pela qual os cursos 

presenciais sofriam a partir do crescimento do ensino à distância: 

 

 
As turmas estão pequenas, há dificuldade de manter o curso. O que é 

que aconteceu? Cadê aquela multidão de alunos? Para onde que esse 

público foi? As salas estão vazias. Uma sala como essa vazia. Cadê a 

multidão de gente? Mudou, Bóris. Essa mudança nós não fomos 

capazes de acompanhar. Agora vem uma autocrítica. Eu achei que eu 

estava conseguindo entender e mudar conforme essas mudanças me 

pediam para mudar. Mas, eu vou confessar pra você, quando eu falo 

                                                           
40 Segundo José Cláudio, o trabalho consistia em preparar os candidatos em dois aspectos: objetivo e 

subjetivo. O aspecto objetivo refere-se à escolha de professores, materiais e organização de uma planilha 

de estudos, enquanto o aspecto subjetivo dirige-se aos padrões inconscientes que podem obstaculizar ou 

favorecer a aprovação dos candidatos. 
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essas coisas, são coisas minhas. Outros podem não ter essa percepção. 

Mas o marco dessa mudança aconteceu com o ensino à distância. O 

ensino à distância começou a tomar força. Ele não começou na área de 

concurso público, começou em outro segmento e contaminou a área 

de concursos públicos (José Cláudio, ex-coordenador de cursos 

preparatórios). 

 

 

Destaca-se na fala o termo “contaminação” para se referir à expansão do ensino 

à distância para o segmento de preparação para concursos, que denota bem como essa 

modalidade de ensino é percebida por muitos agentes pedagógicos como uma ameaça 

ao modelo de preparação vigente até então. Sentindo o crescimento dos cursos à 

distância, José Cláudio chegou a criar um site, em sociedade com outros parceiros, 

voltado exclusivamente para o ensino à distância, mas o empreendimento durou 

aproximadamente um ano, não trazendo o resultado esperado para o investimento que 

foi realizado. 

O ensino à distância41 começou a se difundir pelo segmento de preparação para 

concursos como forma de fazer chegar às demais regiões do país o conhecimento 

especializado que se praticava nos cursos do Rio de Janeiro. O site Ponto dos Concursos 

foi um pioneiro nesse tipo de trabalho, até hoje em atividade. Seu idealizador é um 

auditor-fiscal da Receita Federal, Vicente Paulo42, também reconhecido como um autor 

de livros de referência da área de Direito para concursos. Como consta no próprio site 

da empresa, o Ponto dos Concursos visava atingir um público que não tinha acesso ao 

ensino presencial voltado à preparação para concursos: 

 

 
[...] o site surgiu como um meio para os professores divulgarem seus 

trabalhos direcionados para concursos, em auxílio àqueles que se 

preparam para o ingresso no serviço público, em todas as regiões do 

país, especialmente naquelas carentes de estrutura de ensino 

presencial voltado para esse segmento (PONTO DOS CONCURSOS, 

2018). 

 

                                                           
41 O ensino à distância (EAD) tem sido concebido como operador de uma diferença fundamental em 

termos de paradigma no ensino, sobretudo em função da perda da centralidade do professor e da 

introdução de um novo sujeito de conhecimento, que é o tutor, criando uma relação “triádica” entre 

professor, tutor e estudante (CAVENAGHI; ANDRÉ, 2014). No caso da educação à distância para 

concursos isso não se aplica. Não existe tutor, sendo as aulas majoritariamente expositivas, pois os 

estudantes não têm como fazer perguntas e resolver exercícios, uma vez que as aulas são gravadas, na 

maior parte dos casos. A figura do professor, nesse caso, durante a aula, continua sendo central, talvez até 

mais do que no ensino presencial. 
42 Nomes reais do site e de seu fundador. 
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Inicialmente, alguns professores do Rio de Janeiro começaram a gravar fitas em 

formato VHS, as quais eram produzidas e vendidas primordialmente para alunos de 

outras cidades e estados. Um dos precursores na gravação dessas fitas foi o professor 

Ricardo Ferreira, já nacionalmente requisitado por sua atuação como professor do 

segmento. Da mesma forma, algumas empresas começaram a se especializar na 

produção de materiais didáticos em formato PDF de professores reputados do mercado 

carioca. Foi assim que alguns sites se tornaram conhecidos, passando depois a 

investirem também nas videoaulas. O crescimento da educação à distância se deu de 

forma exponencial no segmento de concursos, indo além dos redutos não contemplados 

com o ensino presencial: 

 

 
O ensino à distância começou a ganhar força. Porque o cara agora de 

um outro Estado não precisava vir para o Rio. Ele tinha um material 

em PDF do professor. Começaram a surgir as videoaulas. Aí começou 

a descentralização desse ensino presencial. Isso somado a outros 

fatores, porque o ensino à distância barateou a preparação. E também, 

claro, a internet é um marco. Ou seja, o ensino ficou disseminado com 

essa potência que a internet propiciou. Seja no material de videoaula, 

seja site, seja PDF, grupos de estudo, e aí vai embora. Nós não 

acompanhamos isso. Fomos atropelados por isso (José Cláudio, ex-

coordenador de cursos preparatórios). 

 

 

A adesão ao ensino à distância acabou atraindo também estudantes dos grandes 

centros de preparação, tradicionalmente caracterizados pelo ensino presencial, 

sobretudo do Rio de Janeiro, mas também de Brasília, São Paulo e Juiz de Fora. Essa 

adesão tem sido tamanha que alguns agentes pedagógicos colocam em xeque a 

continuidade dos cursos presenciais: 

 

 

O ensino presencial carece de aluno... Tá complicado, não está fácil, 

não. Eu não acho que ele vá acabar. Eu acho que nós estamos num 

momento de transição, no qual você vai ter esse potencial que a 

internet oferece, mas o potencial presencial nunca vai acabar. Vai 

voltar com força. Só que quando vai ser esse momento? Essa é a 

questão. Até lá, será que nós vamos sobreviver? (Coordenador de 

curso preparatório). 

 

Os [cursos] presenciais praticamente vão ser extintos. Com exceção de 

um ou outro professor que seja mais destacado, que tenha um trabalho 

mais personalizado. Um professor que não costuma divulgar seu 
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trabalho na internet e que tem um conteúdo reconhecido como de 

qualidade. Mas aqueles que propagam na internet, ou que tem o 

trabalho de alguma forma propagado, tão fadados a não conseguir 

economicamente sobreviver nesse ambiente (Professor e autor de 

livros voltados para concursos públicos). 

 

 

Apesar do receio de alguns, a maioria dos agentes pedagógicos crê que as duas 

modalidades de ensino, presencial e à distância, permanecerão como opções disponíveis 

no segmento de preparação para concursos. O diretor pedagógico da Academia do 

Concurso, curso que oferece as duas modalidades de ensino, ressaltou ainda que o curso 

à distância exige uma dificuldade maior de adaptação por parte dos alunos, mais 

ambientados ao modo de ensino presencial: 

 

 
O presencial tem a parte dele. Não é todo mundo que consegue se 

adequar ao ensino à distância. Como eu te falei, precisa ter muito 

foco, precisa ter muita dedicação, e o cara às vezes não consegue se 

manter. Se ele quer mesmo concurso público, uma hora ou outra ele 

acaba buscando um curso presencial para fazer alguma coisa (Diretor 

pedagógico, Academia do Concurso). 

 

 

De todo modo, embora se possa fazer uma diferenciação entre esses tipos de 

preparação, ensino presencial e à distância, cursos ou coaching, os candidatos podem 

muitas vezes fazer uso de todos juntos, e os professores podem também participar de 

todas essas modalidades de ensino. Assim, é possível que um estudante frequente um 

curso presencial, assine um pacote mensal ou anual de um site que lhe dê direito ao 

acesso de um repositório de questões, provas e editais de concursos anteriores, e ainda 

esteja sendo submetido a um programa de coaching. Essa forma mista de preparação é 

mais a regra do que a exceção entre os candidatos, como pude verificar durante o 

trabalho de campo que realizei nos cursos presenciais e também na minha participação 

em redes sociais. Do mesmo modo, existem professores que dão aula apenas na 

modalidade presencial e aqueles que, além do ensino presencial, filmam suas aulas e 

vendem em sites próprios ou de cursos online. Alguns atuam exclusivamente como 

coachs, mas outros acumulam esse serviço com o de professor, seja presencial ou à 

distância. 
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2.6 O ofício dos professores de cursos preparatórios 

 

Apesar de o mercado de preparação para concursos ter se desenvolvido e 

profissionalizado consideravelmente nos últimos trinta anos, tornar-se professor de 

cursos preparatórios para concursos públicos ainda é algo que acontece na vida desses 

profissionais de modo não-planejado. Nenhum dos professores que se tornaram meus 

interlocutores durante a pesquisa esperava se tornar um professor especializado na área 

de concursos, embora muitos depois percebam tal atividade profissional como sendo 

sua verdadeira vocação. 

Godinho, um renomado professor de Raciocínio Lógico e Matemática 

Financeira do Rio de Janeiro, entrou no segmento de preparação para concursos a 

convite. Dava aulas em um curso pré-vestibular43 quando foi lhe foi oferecida pelo 

diretor do estabelecimento uma vaga de professor numa turma voltada à preparação para 

um concurso de engenheiro da Petrobrás. Segundo o próprio Godinho: 

 

 
Eu aceitei. Mas ele não me falou que tinha feito um convênio com o 

pessoal do IME que estava saindo, e que essa turma era para o pessoal 

do IME. Fizeram uma reunião, dividiram as turmas e me deixaram 

com o osso. Mas se eu falo não, eu ia perder a oportunidade de 

crescer. Mas eu estava [faz gesto de medo]... Aí preparei o material, 

mas preparei o material pra uma turma normal. Quando acabou a aula, 

o cara veio falar que eu estava dando o b-a-bá. O diretor do curso veio 

falar comigo que eu tinha que ter um material mais evoluído e que ia 

me dar as provas das Olimpíadas que eles faziam no IME. Eu gelei, 

mas falei ‘tudo bem’. 

 

 

O Instituto Militar de Engenharia (IME) é reconhecido nacionalmente pelo seu 

grau de excelência na formação de engenheiros no Brasil, o que justificava o temor de 

Godinho em assumir uma turma preparatória para concursos exclusiva para alunos 

formados pela instituição. Embora tenha relatado dificuldades no início para se adequar 

ao nível dos alunos, desde então nunca mais saiu do segmento de preparação para 

concursos. 

Também sem ter planejado virar professor especializado na preparação para 

concursos, Ricardo Ferreira, talvez a maior referência em Direito Tributário e 

                                                           
43 Cursos preparatórios para os exames admissionais das universidades.  
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Contabilidade no Rio de Janeiro, entrou no segmento “meio por acaso”, segundo suas 

palavras. Antes disso, Ricardo começou a dar aulas enquanto ainda cursava sua primeira 

graduação: 

 

 
Eu estava no segundo ano da faculdade de Ciências Contábeis. 

Comecei a tirar dúvidas de alunos na faculdade. Montei lá uma turma 

de monitoria. E a coisa foi dando certo meio que de maneira 

inesperada. O que era para tirar a dúvida de dois ou três acabou se 

transformando numa sala com noventa pessoas, e eu virei professor, 

assim, talvez de uma forma antecipada. Provavelmente eu seria, pela 

maneira didática como eu gosto de falar. Quer dizer, já tinha o dom 

para ser professor. Mas a coisa se abreviou no momento em que você 

chega numa sala e encontra um monte de pessoas e aí tem que ir para 

o quadro explicar. E o gosto por isso se manifestou mais fortemente. E 

a partir daí eu comecei a dar aula, o que facilitou bastante. 

 

 

Também antes de terminar a graduação em Ciências Contábeis, Ricardo foi 

aprovado em três concursos, sendo um na área fiscal, no Estado de São Paulo, onde 

tomou posse no seu primeiro cargo público de fiscal. Seu bom desempenho nos 

concursos e sua experiência prévia dando aulas para seus colegas de faculdade o 

estimularam a seguir na docência, dividida agora com sua atividade de fiscal. Começou, 

então, a dar aulas de contabilidade para concursos aos fins de semana no Rio de Janeiro 

e, em menor frequência, em São Paulo. Foi professor de vários cursos importantes do 

segmento de concursos no Rio de Janeiro, como a Degrau Cultural e o Pré-Concursos. 

Embora atuasse como fiscal no Estado de São Paulo, Ricardo foi lotado em uma 

barreira fiscal localizada em um município de divisa com o Rio de Janeiro, onde 

continuou morando. Isso era possível também pelo fato de trabalhar em regime de 

plantões, ficando a maior parte da semana de folga, situação que é bem comum na área 

fiscal. 

Ricardo obteve aprovação nos mais importantes concursos de área fiscal do país. 

Ficou dois anos como fiscal do Estado do Rio de Janeiro, e atualmente está no cargo de 

Fiscal de Rendas do Município do Rio de Janeiro. Passou em alguns concursos da 

Receita Federal, mas nunca tomou posse, pois percebeu que a ida para a Receita poderia 

em alguma medida dificultar suas outras atividades, para as quais reconhecia ter mais 

inclinação do que a atuação como fiscal: 
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Descobri o seguinte: não é isso que eu quero. Não nasci para ser 

servidor. Serviço público pode ser um porto seguro, mas eu vou tentar 

conciliar isso com o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ler e escrever. 

Então, cumpri a minha carga horária de trabalho e o resto do tempo 

procurava ocupar lendo, escrevendo e dando aula. Fazia isso à noite, 

fim de semana... Às vezes dava aula sábado e domingo o dia inteiro, 

praticamente. Realmente gostava e gosto. 

 

 

Depois que tomou posse no cargo de fiscal no Rio de Janeiro, Ricardo pôde 

dedicar ainda mais tempo à atividade de docência, sem precisar realizar as viagens 

cotidianas Rio-São Paulo. Sua veia empreendedora, já exercitada como sócio de cursos 

preparatórios, se tornou mais potencializada através de sua inserção no mercado 

editorial. Com o objetivo inicial de publicar seus escritos voltados à preparação para 

concursos públicos, Ricardo fundou uma editora especializada em publicações para o 

segmento de concursos, a Editora Ferreira44, que passou a ocupar mais seu tempo do 

que a docência, agora bem menos exercida por ele. 

A situação de Ricardo é representativa do universo da docência de cursos 

preparatórios. A prática de exercer outras ocupações simultaneamente ao ofício de 

professor especializado em concursos é comum aos profissionais desse segmento 

educacional. Entre os professores com quem tive contato nos dois cursos preparatórios 

onde acompanhei as aulas, mais da metade dividia seu tempo de trabalho como 

professor com ocupações as mais diversas. 

 Identifiquei três tipos de situações que marcam as ocupações profissionais de 

professores atuantes no segmento de preparação para concursos. Uma minoria se 

dedicava exclusivamente à atividade de professor especializado em concursos. Era mais 

comum encontrar essa situação em disciplinas de português e matemática, onde a 

trajetória dos professores se assemelha. Em geral, trata-se de sujeitos que iniciaram sua 

carreira de professor em escolas, depois começaram a assumir turmas voltadas à 

preparação para os vestibulares (como o Enem), seja em escolas ou em cursos pré-

vestibulares, e só então chegam à preparação para concursos públicos. Godinho, de 

quem tratamos anteriormente, teve exatamente essa trajetória. No seu caso, além de 

professor, tornou-se sócio de dois cursos durante sua carreira. Embora esse grupo tenha 

sido minoritário em minha pesquisa, os próprios professores e sócios de cursos 

preparatórios diziam que cada vez mais tem crescido a proporção de professores que 

                                                           
44 As atividades da editora serão melhor exploradas no capítulo 3. 
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atuam profissionalmente exclusivamente na docência vinculada à preparação para 

concursos. 

Um segundo grupo de professores é formado por profissionais liberais que 

atuam também em sua área de formação, dividindo o tempo de trabalho com a profissão 

docente. Esses professores, que fora de sala de aula são, entre outras coisas, advogados, 

contadores, e engenheiros, costumam ter escritórios próprios para exercerem tais 

atividades, muitas vezes divulgando seus serviços para os alunos das turmas em que 

ministram suas aulas. Encontrei essa situação nos dois cursos que frequentei durante o 

trabalho de campo. No curso Aprovando, o professor de Direito Tributário deixou seu e-

mail anotado no quadro, no último dia de aula, dizendo aos alunos da turma para 

entrarem em contato caso precisassem “mover ações na área trabalhista”. No curso 

Meta, o professor de contabilidade também deixou seu endereço eletrônico, 

relembrando que seu escritório de contabilidade estava à disposição dos interessados 

para a prestação de serviços contábeis. 

Um terceiro grupo, extremamente popular entre os alunos, é o dos professores 

que são servidores públicos. É comum que esses professores sejam conhecidos pelos 

agentes que participam desse universo de preparação como “professores 

concurseiros” 45 . Muitos deles se tornam professores do segmento a partir do 

recrutamento de cursos preparatórios, logo após um resultado expressivo que tenham 

alcançado em algum concurso. Qualquer candidato que passe nos primeiros lugares dos 

concursos públicos mais concorridos e prestigiosos da carreira de estado, como para 

juiz, promotor, auditor-fiscal da Receita Federal, e agente da Polícia Federal, será 

provavelmente convidado por algum curso para se tornar professor. 

Como me relatou em entrevista o fundador da Academia do Concurso, além de 

se tratar de um expediente corriqueiro na admissão de professores do segmento, a 

formação inicial de muitos cursos do mercado dependeu dessa estratégia de 

recrutamento de professores. 

 

 
Quando a Academia explodiu, eu precisava de professor 

especializado, e não tinha onde encontrar. O que a gente fazia? Pegava 

um aluno que passou bem no concurso e botava para dar aula. O cara 

estudava doze matérias para o concurso, e agora ele ia estudar uma só. 

                                                           
45  Há diversas páginas na internet (Youtube, Facebook) com esse termo, onde são 

divulgados os serviços de professores do segmento de concursos. 
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Tomaram o mercado esses alunos (Mauro Lasmar, fundador da 

Academia do Concurso). 

 

 

Acompanhei uma situação de recrutamento durante o trabalho de campo que 

realizei no curso Meta. Um dos alunos do curso, Alex, foi aprovado, dentro das vagas 

disponíveis, em dois importantes e concorridos concursos que haviam acabado de 

divulgar seus resultados finais. Alex ficou em primeiro lugar em um dos concursos, 

depois de pouco mais de um ano frequentando as aulas do curso. Quando foi até lá 

contar a notícia aos colegas, um dos professores e sócios do curso o convidou para dar 

aulas de matemática pela instituição. Alex agradeceu a oferta e disse que pensaria na 

proposta, mas alertou que não se via dando aulas. O professor insistiu, contrapondo que 

já tinha visto vários casos como o dele, e que enxergava nele um grande potencial para 

aquela atividade profissional. 

Como veremos no terceiro capítulo, o “professor concurseiro” se caracteriza por 

um modo particular de transmissão do conhecimento, quando comparado a outros 

professores do segmento de concurso. Além disso, esses professores, pelo fato de já 

terem vivenciado satisfatoriamente o mesmo processo de aprendizado que seus 

estudantes vivenciam, produzem um efeito motivador em seus alunos, que o tomam 

como referência para chegar aos resultados que buscam nos concursos. Em entrevista a 

mim concedida, o atual diretor pedagógico de um curso preparatório, responsável por 

selecionar os professores para contratação, enfatizou essa peculiaridade dos 

“professores concurseiros”: 

 

 
O bom do professor concurseiro é que ele provoca na turma uma 

sensação do “eu sou você amanhã”. E isso é um motivador também. 

Eu tenho professor que é da Polícia Federal, eu tenho professor que é 

auditor, eu tenho professor que é do Tribunal de Contas. Esses 

professores acabam trazendo o aluno. “Não se perde não, fica aí que 

você vai conseguir. Se eu consegui, você vai conseguir também”. Ele 

tem essa característica (Diretor pedagógico de cursos preparatórios). 

 

 

Durante as conversas que tive com os alunos, de fato pude presenciar esse efeito 

‘eu sou você amanhã’ a partir do modo como caracterizavam esses professores. Um de 

meus interlocutores estudantes costumava dizer que valorizava os professores que já 

“trilharam o caminho das pedras”, isto é, que já passaram pela experiência de estudar 
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para concursos e obter a aprovação. Isso nos leva à questão da construção de reputação 

dos professores e sua consequente repercussão na trajetória dos profissionais desse 

segmento educacional. 

 

2.7 Uma “seleção natural”: a construção da reputação dos professores 

 

Vimos que no universo de preparação para concursos vários professores estão 

exercendo ofícios outros além daquele de dar aulas. Nesse sentido, é importante 

ressaltar que o nível de dedicação dos professores com a atividade docente depende da 

reputação que adquirem no mercado desse segmento educacional. Quanto maior for a 

reputação do professor, menos ele tende a se dedicar a outros ofícios profissionais, e vai 

sendo cada vez mais requisitado em diferentes cursos, e até em diferentes cidades e 

estados do país. Com o advento e expansão da educação à distância voltada à 

preparação para concursos, alguns professores passaram a oferecer suas aulas 

presencialmente e também à distância, em diferentes plataformas digitais. Essas 

diferentes formas de atuação são potencializadas ou atenuadas dependendo da reputação 

adquirida pelo professor. 

O conceito de reputação aqui utilizado, seguindo Wilson (1969), refere-se ao 

modo como os sujeitos são vistos por outros a partir de um conjunto de valores 

associados aos primeiros e estimados por ambos. Tomando como referência empírica os 

trabalhos da etnologia caribenha, Wilson destaca que a reputação dos sujeitos se 

constrói a partir da acumulação de um valor pessoal e implica num conjunto de sinais 

que denotam esse valor. Esses sinais de reputação são socialmente reconhecidos e 

informam para os grupos sociais sobre o status de cada agente em determinado 

contexto.  

Os alunos dos cursos preparatórios são os principais responsáveis pela 

construção da reputação dos professores no mercado. Depois que começam a participar 

do universo de preparação para concursos, os sujeitos vão cotidianamente buscando e 

sendo informados, sobretudo por seus colegas que estão se preparando há mais tempo, 

sobre os cursos e professores mais indicados para os concursos em que desejam 

aprovação. Quando procurava saber como os cursos buscavam divulgar seu trabalho e o 
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de seus professores para atrair clientela, seus representantes mencionavam 

constantemente o papel dos alunos para essa missão: 

 

 
Num curso, você tem que ter o aluno concurseiro. 90% do seu 

faturamento é do aluno novo. O aluno concurseiro traz um 

faturamento pequeno. Mas ele é formador de opinião. O cara está 

estudando há um ano, um ano e meio, e o iniciante não sabe. Ele fala 

“pô, esse curso é bom, aquele professor é bom”. O aluno novo ouve 

aquilo. Vale mais um aluno concurseiro do que botar cinquenta 

anúncios dizendo que você é bom (Sócio de cursos preparatórios). 

 

 

 A fala retrata bem como alguns alunos são essenciais para o reconhecimento que 

alguns cursos e professores terão no mercado. A oposição entre alunos iniciantes e 

concurseiros será retomada mais adiante, mas vale a pena já destacar que o tempo de 

preparação é fundamental para diferenciar os estudantes entre si. Através das interações 

que estabelecem com os alunos mais experientes, os iniciantes são submetidos a uma 

série de informações sobre o funcionamento daquele contexto social, incluindo aí 

indicações sobre quem são os melhores professores e os melhores cursos. Sem dúvida, 

como disse o entrevistado acima, essas indicações são mais valorizadas pelos alunos 

para tomarem suas decisões em relação a que curso frequentar e que professores buscar 

do que a publicidade feita pelos cursos preparatórios em diferentes meios e mídias. 

 No intervalo das aulas, quando ia com os alunos para a lanchonete próxima do 

curso, era comum que o objeto das conversas fosse os professores, tanto aqueles com 

quem estávamos tendo aula, como também outros que porventura já tenham dado aula 

para um dos presentes na conversa. Discutia-se a didática de cada um, os nomes mais 

conhecidos em cada disciplina, quem era mais ou menos indicado dependendo da banca 

do concurso, entre outros tópicos que iam pouco a pouco socializando os recém-

chegados com as qualidades de cada professor disponível no mercado e, ao mesmo 

tempo, construindo a reputação desses últimos. 

 O papel preponderante que os estudantes desempenham na construção da 

reputação dos professores pode ser indicado também pela forma como os professores 

entram e permanecem nesse segmento educacional. Diferente de outros contextos de 

ensino formal, a permanência do sujeito como professor especializado na preparação 

para concursos é largamente definida pela avaliação que os estudantes fazem das aulas 

que assistem nos cursos (presencialmente ou à distância). Caso o desempenho desses 
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profissionais seja julgado negativamente pelos estudantes, ou ao menos pela maior parte 

deles, dificilmente o professor conseguirá se manter por muito tempo como professor do 

segmento de concursos. 

 Por conta dessa característica da seleção de professores, os sócios e diretores 

pedagógicos de cursos preparatórios com quem conversei se referiam a esse processo 

como sendo uma “seleção natural”. São eles os responsáveis pelo recrutamento e 

contratação de professores nos cursos preparatórios. Os depoimentos abaixo ilustram 

essa representação que possuem sobre como os professores são admitidos nas 

instituições de ensino em que atuam: 

 

 
Quando o professor não tem experiência, é o aluno que faz a seleção. 

Então, a seleção é assim: seleção natural. Sobrevivência do apto. E 

esse apto é chancelado pela turma (Coordenador de cursos 

preparatórios). 

 

É seleção natural na veia! Se a turma não coloca ele pra fora, ele acaba 

se perpetuando aqui. Dá uma turma, dá outra. Conforme ele vai 

passando por turma, cada vez com maior conhecimento, ele também 

vai ganhando estofo, vai ganhando qualidade de aula e vai se 

ajustando. E tem aquele professor que rateia, que não foi do jeito que 

a gente esperava. Ele tem uma propaganda boa e aula dele na internet 

estava bacana, mas ele não conseguiu empatia com as turmas. Aí a 

gente começa a receber reclamação. O aluno não sai perdendo, porque 

se tem reclamação eu substituo o professor por outro ou dou a 

disciplina novamente pra ele. E aí eu paro de usar aquele professor, 

porque de certa forma me deu prejuízo, mas também foi uma forma 

que eu tive de avaliar (Diretor pedagógico de cursos preparatórios). 

 

 

 Essas situações em que os professores não agradam as turmas e são substituídos 

por outros são tanto mais usuais quanto mais novo for o professor no segmento de 

concursos. Por isso, alguns cursos não contratam professores sem nenhuma experiência 

em turmas preparatórias para concursos. Outros, como é o caso de cursos com várias 

unidades e que abrangem a preparação para concursos dos mais diferentes níveis de 

escolaridade e áreas de atuação, como a Degrau Cultural e a Academia do Concurso, 

costumam oferecer aulas gratuitas para o público interessado que servem como testes 

para os professores. Após as aulas, os alunos são sondados pelos diretores dos cursos, 

ou por alguém sob sua responsabilidade, para saber como foi o desempenho dos 

professores. Dependendo da avaliação dos alunos, os professores podem ou não ser 

contratados pelos cursos. 
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 Na medida em que vão sendo bem avaliados pelos alunos e contratados pelos 

cursos, os professores começam a construir uma reputação dentro do mercado de 

preparação para concursos. O acúmulo de turmas para as quais é convidado a ministrar 

suas aulas em um curso começa a ser um sinal de que seu trabalho está sendo bem 

avaliado. Como a circulação dos estudantes entre os cursos é muito intensa, logo os 

professores que tem uma boa performance em sala de aula começam a ter seu nome 

difundido entre o universo potencial de alunos, chamando atenção também de outros 

cursos preparatórios. As turmas voltadas para a preparação de concursos mais 

disputados e de maior prestígio, como o de auditor-fiscal da Receita Federal, são 

geralmente reservadas para professores com reputação mais estabelecida no mercado, 

assim como também o são as palestras (diferentemente das aulas gratuitas) promovidas 

por cursos para atrair estudantes a se matricularem em alguma de suas turmas. 

 Todas essas situações constituem sinais de reputação (WILSON, 1969), 

segundo os quais os estudantes e os demais agentes inseridos nesse campo aprendem a 

reconhecer o valor reputacional que cada professor possui no segmento de preparação 

para concursos. Para os professores, cada nova etapa dessa que conseguem atingir é 

percebida como um incremento de valor que passa a fazer parte de sua reputação. Para 

mantê-la, no entanto, os professores estão sempre se colocando à prova nas salas de 

aulas, devendo cumprir as exigências didático-pedagógicas que os estudantes esperam 

ver satisfeitas durante as aulas. 

 Como um dos diretores pedagógicos mencionou em sua fala anteriormente, 

quando os estudantes da turma não aprovam o desempenho do professor, dependendo 

do grau de insatisfação que sentem, o curso pode substituí-lo ou até oferecer aos alunos 

que se sentiram prejudicados o direito de assistir gratuitamente às aulas de outro módulo 

da disciplina em questão, ministrado por outro professor. No curso Aprovando, em 

Niterói, logo na primeira aula de matemática financeira, a turma não aprovou o 

desempenho do professor e fez um abaixo-assinado para a direção do curso substituí-lo, 

o que já ocorreu na aula seguinte. Os professores estão conscientes desse poder que os 

estudantes possuem de intervir na escolha de quem vai ministrar as aulas que contratam. 

Durante uma aula que acompanhei, o professor de português também do curso 

Aprovando teve uma discussão com um dos alunos da turma que questionou sua 

proposta de aula, focada mais na resolução de exercícios do que na explicação de teoria. 

Ao final da aula, o professor alertou a todos que, caso não estivessem satisfeitos com 
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sua metodologia, poderiam substituí-lo por outro professor “sem nenhum problema”. 

No entanto, a turma acabou decidindo pela permanência do professor, pois considerou 

que o estudante, por ser um iniciante, não agiu adequadamente ao reivindicar mais 

teoria, já que se tratava de uma turma voltada à etapa final de preparação para um 

concurso, situação em que as aulas são quase inteiramente voltadas à resolução de 

questões de prova. 

 A admissão do professor nos cursos preparatórios pode se dar por três formas 

diferentes, variando conforme o grau de experiência e a reputação que têm dentro do 

segmento de preparação para concursos. Se o professor já tem uma reputação 

consolidada no mercado, ele é convidado pelos cursos para assumir uma ou algumas 

turmas, dependendo da necessidade de carga horária do curso em função da demanda de 

estudantes pelas diferentes disciplinas. Em alguns casos, os próprios alunos reivindicam 

nos cursos algum módulo com professores específicos. Os professores que estão 

iniciando no mercado costumam procurar os cursos e oferecer seus serviços, sendo ou 

não contratados após alguma análise ou teste (de aula para os alunos) a que são 

submetidos, como foi dito anteriormente. Uma solicitação comum feita pelos cursos 

para esses professores na avaliação para contratação é que apresentem as apostilas que 

usam como material didático durante as aulas, uma característica do modo de 

transmissão de conhecimento praticado nesse segmento educacional, como veremos 

com mais atenção no capítulo 3. Os professores que já estão no mercado e são pouco 

conhecidos, ainda sem uma reputação construída, também vão aos cursos em busca de 

contratação, geralmente sendo alocados em turmas mais básicas, com uma baixa carga 

horária. Na medida em que vão correspondendo às expectativas dos estudantes, 

começam a ter mais oportunidades dentro dos cursos.  

O papel da internet, e particularmente das redes sociais, tem sido cada vez mais 

importante para a construção da reputação dos professores. Há grande quantidade de 

páginas e grupos no Facebook que tem como objetivo trocar e divulgar informações 

relacionadas aos concursos públicos. Vários cursos e professores tem suas próprias 

páginas, onde divulgam seus serviços para o público em geral. Também há diversos 

grupos no WhatsApp para interessados nos mais diferentes tipos de concursos. Nesses 

ambientes virtuais, os estudantes frequentemente pedem indicações de cursos ou 

professores para determinados concursos, assim como candidatos aprovados em 

concursos e alunos mais experientes dão testemunhos sobre as qualidades de cada 



114 

 

professor. A página do Facebook do grupo Folha Dirigida, que é seguida por mais de 

seiscentas e sessenta mil pessoas, por exemplo, fez uma enquete para saber os melhores 

professores em diferentes disciplinas. Os votos eram feitos através dos comentários, 

onde as pessoas escreviam os nomes dos professores, geralmente destacando suas 

qualidades. Porém, é importante ressaltar que esses espaços servem tanto para construir 

a reputação dos professores como também podem servir para destruí-las ou miná-las, 

havendo comentários de estudantes reclamando de professores que não dão conteúdos, 

que dão intervalos longos durante as aulas, que são “enganadores”, entre outras queixas 

que atingem a imagem pública desses profissionais. 

Embora os alunos tenham papel preponderante na construção da reputação dos 

professores, ela também pode ser beneficiada por outros elementos. A aprovação em 

concursos é certamente um deles, sendo sempre enfatizada pelos professores durante 

suas aulas, logo que iniciam suas turmas. Nesse caso, trata-se de uma situação aplicável 

apenas para os professores concurseiros, que se tornaram servidores públicos depois de 

uma aprovação em concurso público. Com o advento da internet, a capacidade e o 

investimento que alguns professores fazem para divulgar seus nomes também podem 

contribuir para torná-lo mais conhecido no mercado de preparação para concursos, 

chamando atenção de potenciais estudantes e de cursos preparatórios. 

A reputação que cada professor adquire no mercado terá também suas 

consequências econômicas. Quanto maior a reputação de um professor, mais alto tende 

a ser o valor de sua hora-aula. Nos cursos que acompanhei, a média da hora-aula 

variava significativamente. Segundo o diretor pedagógico, no curso Aprovando a média 

da hora-aula era de R$ 80,00. Os professores iniciantes recebiam um pouco menos, e os 

professores mais “populares”, com mais tempo de carreira, recebiam até R$ 130,00. Já 

no curso Meta, a média da hora-aula era de R$ 250,00. Alguns professores mais 

requisitados chegavam a receber R$ 400,00 pela hora-aula, enquanto os professores 

menos reputados recebiam por ela a partir de R$ 150,00. Essa diferença entre o valor 

pago pelos cursos aos seus professores não é ocasional, correspondendo a uma diferença 

entre o status que cada curso possui no segmento educacional46 de que fazem parte, 

como veremos a seguir. 

                                                           
46 É importante dizer que os cursos voltados exclusivamente à preparação para concursos da carreira 

jurídica, que não foram objeto de minha pesquisa, costumam pagar o valor de hora-aula ainda maior do 

que cursos como Academia do Concurso ou Degrau Cultural, que abrangem diversas carreiras, entre elas 
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2.8 A reputação dos cursos preparatórios 

 

 Embora o conceito de reputação seja utilizado com maior frequência para se 

aplicar a indivíduos (WILSON, 1969; BAILEY, 1971; EILBAUM, 2012), como os 

professores, pode-se também pensá-lo a partir de coletividades, como fez Comerford 

(2003) para se referir ao status das famílias envolvidas na construção do sindicalismo de 

trabalhadores rurais. Nesse sentido, penso que o conceito é igualmente adequado para 

analisarmos o valor que cada curso consegue alcançar dentro do mercado de preparação 

para concursos. Como ocorre em relação aos professores, depois de algum tempo 

participando do universo de preparação para concursos e das tramas de interações que 

ali se desenrolam, os alunos estabelecem uma série de distinções entre os muitos cursos 

disponíveis no mercado, aos quais são atribuídas diferentes qualidades e deficiências. 

 A contratação de professores bem reputados é uma característica importante para 

agregar valor à reputação de um curso, na medida em que isso contribui para atrair um 

número maior de estudantes, que acabam tendo a expectativa de encontrar no curso 

professores tão qualificados como aqueles que reconhecem como tais, podendo 

funcionar como uma isca para a matrícula desses estudantes em outras disciplinas do 

curso ministradas por professores por eles desconhecidos. 

 Entretanto, o elemento mais fundamental na construção da reputação de um 

curso preparatório são as aprovações em concurso. Por mais que os professores sejam 

reconhecidos como peças importantes na aprovação, os estudantes costumam atribuí-la 

publicamente mais diretamente ao curso que frequentaram do que a professores 

específicos, além obviamente de seu próprio esforço pessoal. Nos depoimentos que 

escrevem em páginas da internet ou em entrevistas que concedem a jornais e sites 

especializados em concursos públicos, é bem mais comum a menção aos cursos do que 

aos professores que contribuíram para o aprendizado. 

 A clientela de um curso preparatório é em grande parte formada pelas indicações 

que seus ex-alunos, sobretudo aqueles aprovados em algum concurso, fazem para outros 

interessados em conseguir o mesmo feito. Os sócios e diretores de cursos com quem 

                                                                                                                                                                          
a carreira fiscal. O valor dos cursos também é bem mais alto para os estudantes que desejam cursar os 

módulos (disciplinas) oferecidas. 
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conversei sempre chamavam atenção para o efeito cascata que a aprovação de seus 

estudantes em concursos geravam para a disseminação do nome do curso entre os 

potenciais alunos:  

 

 
Quando o cara passa no concurso, o restante da vida ele vai mandar 

20, 30, 40, 50 alunos. Daqui há 20 anos, o filho do cara, que era 

recém-nascido, faz 20 anos e o pai fala “pô, vai lá estudar na 

Academia, na Degrau, pra fazer um curso”. Entendeu? O cara manda 

pra lá, nem sabe se o curso existe ou não. Você tem que ter esse 

contingente de alunos aprovados que indicam os outros alunos. Na 

Academia eu deitava e rolava. Perguntava: “Pessoal, quem vem pra cá 

pelo anúncio que viu e nunca conheceu ninguém que estuda na 

Academia e elogiou?”. Aí numa turma de 100, tinham 20. “Quem veio 

pra cá porque algum aluno aprovado que estudou indicou?”. Aí 

levantavam 50. Isso dá uma confiança. O cara que veio no escuro, 

pensa: “pô, fiz a escolha certa” (Diretor pedagógico de cursos 

preparatórios). 

 

 

 No curso Meta, um dos sócios, que também atuava como professor no curso, 

vangloriava-se pelo fato de a instituição não fazer uso de propagandas em jornais, 

outdoors de rua ou na internet, sendo a maior parte de sua clientela resultado da 

indicação de ex-alunos. Nesse sentido, como mostrou Eilbaum (2012) para explicar o 

peso da reputação nos modos de fazer justiça de agentes judiciais em Buenos Aires, vale 

destacar como a construção da reputação dos cursos depende da participação dos 

candidatos ao serviço público numa trama de interações através da qual são informados 

sobre os cursos mais adequados e positivamente avaliados. 

 Os sites dos cursos preparatórios costumam ter um espaço reservado, geralmente 

chamado “aprovados”, para divulgar os nomes de seus alunos que conseguiram a 

aprovação em variados concursos. Além disso, quando sai o resultado final de um 

concurso em que há alunos do curso entre os mais bem classificados e aprovados, é 

comum que a informação apareça com destaque no site, sendo divulgada também 

através das redes sociais. 

 Os coordenadores e sócios dos cursos preparatórios tem na memória um estoque 

de casos de sucesso sobre aprovações de seus estudantes em concursos. Os sócios que 

também atuam como professores, frequentemente interrompem a explicação de 

conteúdos de sua disciplina durante as aulas para contar à turma alguns desses casos. Os 

professores que trabalharam no extinto Pré-Concursos, recordavam de um conhecido 
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caso de aprovação em massa dos alunos do curso. Por ocasião de um concurso da 

Receita Federal em 1996, foi criada uma turma de simulado no curso. No dia do 

concurso, distribuíram nos locais de prova folhetos com o nome dos vinte alunos mais 

bem colocados no ranking da turma de simulado, como me foi relatado pelo 

coordenador do curso à época: “Tu chegava pra fazer a prova, tinha uma lista lá no 

folheto com 20 nomes. 'Oh, desses aqui, no mínimo 70% vão passar. O Pré-Concursos 

garante!'. E, de fato, passaram. Pegamos 1º, 3º e 5º nacional”. Durante o trabalho de 

campo, ouvi muitas histórias como essa, referentes a diferentes cursos e concursos, 

tanto de alunos como de professores, que eram contadas no sentido de valorizar a 

capacidade de determinados cursos de levar os candidatos à aprovação. 

 Contudo, mais do que apenas a aprovação, um feito ao qual se atribui grande 

importância para a construção da reputação dos cursos preparatórios é a aprovação de 

candidatos que são alunos da instituição nos primeiros lugares dos concursos. Durante 

as conversas ou entrevistas com professores e sócios dos cursos, a obtenção dos 

primeiros lugares era sempre narrada como motivo de orgulho: 

 

 
Se você for na internet, tem depoimento da 1ª colocada do ICMS do 

Brasil, que foi daqui. Ela conta. O curso sempre foi primeiro colocado 

em tudo, e nunca foi feito uma propaganda. A propaganda era de 

aluno para aluno (Professor e sócio de curso preparatório). 

 

O segredo da Academia: os primeiros colocados. Uma das primeiras 

turmas que eu fiz era para um concurso de fiscal do INSS. Fiz uma 

turma de simulado, só para alunos com base. Dessa turma de 31 

alunos, nós conseguimos no fiscal do INSS classificar 17. 

Classificamos 17, mas não pegamos 1º lugar. Pegamos 2º, 3º, 5º e 7º. 

Em 98, aprovei o primeiro colocado da Receita Federal. Logo, o curso 

foi embora. Foi a ruptura, né. Levou dois anos para acontecer. 

(Fundador da Academia do Concurso). 

 

 

É interessante notar a associação feita na última fala entre a aprovação em 

primeiro lugar de um dos alunos e o consequente sucesso do curso a partir de então. O 

feito é tratado pelo fundador da Academia do Concurso como uma “ruptura”, mesmo o 

curso já tendo aprovado vários candidatos muito bem colocados no concurso do ICMS, 

que é um dos mais importantes concursos de área fiscal do Brasil. 

A conquista dessa aprovação em primeiro lugar por um dos alunos do curso no 

concurso de auditor-fiscal da Receita Federal serve para ilustrar a dinâmica da política 
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de reputações (BAILEY, 1971) que caracteriza esse segmento educacional, 

diferenciando o status dos cursos para o público potencial de estudantes. O candidato 

que passou em primeiro lugar, Jean, havia sido aluno da Academia do Concurso e 

também do curso Foco47. Neste último, matriculou-se para cursar o módulo de Direito 

Comercial, para se preparar para a prova de auditor-fiscal da Receita. Ocorre que o 

edital do referido concurso saiu logo depois, não havendo conteúdos desse ramo do 

direito previstos. Quando quis cancelar sua matrícula, o curso Foco não aceitou 

devolver o dinheiro, oferecendo um crédito para Paulo participar dos simulados do 

curso48, o que não satisfez o candidato, que acabou se matriculando em módulos da 

Academia do Concurso voltados à preparação para o cargo de auditor-fiscal.  

Quando saiu o resultado do concurso, sendo Jean o primeiro colocado nacional, 

o curso Foco colocou um cartaz com o nome de Jean, destacando o 1º lugar e que o 

candidato havia sido aluno do curso. Jean se queixou sobre o ocorrido com o 

coordenador da Academia do Concurso, que lhe propôs tirar uma foto para constar num 

anúncio publicado no jornal Folha Dirigida. O anúncio foi publicado na edição seguinte 

do jornal, também enfatizando o 1º lugar no concurso, trazendo a foto do candidato e 

um trecho de sua fala em que dizia ter passado por vários cursos, descobrindo que eram 

muito inferiores quando começou a estudar na Academia. O então coordenador da 

Academia me narrou esse episódio, dizendo que o outro curso que Jean estudou logo 

arrancou o cartaz que havia colocado, passando a negar que Jean tivesse sido aluno 

deles. 

 O episódio da disputa acima descrito revela como os coordenadores dos cursos 

valorizam especialmente a aprovação dos estudantes nos primeiros lugares dos 

concursos, conscientes de como essas situações constituem claros sinais de reputação 

para suas instituições. Cabe ressaltar, como também ocorreu nesse caso, que a busca 

pela construção da reputação de um curso pode envolver uma investida contra a 

reputação de outros. 

 

                                                           
47 Nome fictício. 
48 É comum nesses cursos, embora muitos tenham cessado de admitir tal situação, a prática de devolver 

aos inscritos do curso, parcial ou integralmente, o dinheiro investido caso estes desistam de frequentá-lo, 

ainda que depois de iniciadas as aulas. No curso Meta, por exemplo, o pagamento só pode ser feito em 

cheques pré-datados. Caso o aluno decida por interromper o curso, recebe de volta os cheques 

correspondentes ao período ainda não cursado. 
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2.9 Os candidatos: concurseiros e concursandos 

  

A preparação para concursos públicos atrai um público muito amplo e 

diversificado. Entretanto, mesmo considerando a heterogeneidade dos sujeitos que em 

algum momento de suas vidas se tornam concursandos, tentarei descrever as 

características sociais mais comuns desse público. Para tal descrição, tomarei como 

referência empírica os interlocutores que tive durante o trabalho de campo que 

desenvolvi em dois cursos preparatórios, no Rio de Janeiro e em Niterói49. 

 É preciso antes fazer um esclarecimento sobre a forma como esse público é 

classificado por outros agentes desse campo social e por si mesmo. Para a maioria dos 

professores e donos de cursos preparatórios, os estudantes que frequentam os cursos 

são, em geral, classificados como concurseiros. Na verdade, para aqueles agentes, todo 

estudante que se prepara para concursos deveria se tornar um concurseiro, isto é, 

alguém que passa a se dedicar sistematicamente à preparação para se tornar um 

funcionário público, inscrevendo-se em vários concursos e frequentando vários cursos 

preparatórios, até ser aprovado. 

 Os professores costumam diferenciar os alunos concurseiros dos alunos 

iniciantes. Isso é comum porque muitos dos alunos que começam a estudar para 

concursos não continuam depois de alguns meses de estudo e de reprovação em algum 

processo seletivo. Um dos professores que entrevistei explicava a diferença entre os 

dois tipos de alunos: 

 

 
A gente tem aluno iniciante, que é aquele aluno que entra pensando 

que vai estudar um pouquinho e que vai conseguir. Quando ele vê o 

volume de conteúdo, cai na real. Aí você tem um filtro. Uma parte 

dessa galera acaba abandonando. “Ih, caraca, isso não é pra mim não”. 

Esse é o iniciante. A partir desse filtro, você começa a se engajar num 

concurso atrás do outro. Aí a gente costuma chamar de concurseiro. 

Concurseiro é aquele aluno que já não é marinheiro de primeira 

viagem. Ele já sabe o que espera dele e ele ainda não conseguiu 

chegar aonde ele quer. Ele vai aprendendo, ele vai se autoconhecendo 

pelas porradas que ele vai tomando. Ele entrou iniciante, sobreviveu 

                                                           
49 Esclareço que ao retratar os candidatos o faço tanto a partir da representação que fazem de si mesmos 

como também a partir do olhar dos professores sobre eles. Como ocorrerá ao longo de toda a tese, haverá 

citações de fala mais longas apenas dos professores, o que possa dar a sensação de que a perspectiva 

destes sobre os estudantes esteja sendo privilegiada. Isso ocorre porque gravei as falas dos professores, 

tanto nas entrevistas como durante as aulas, e não as dos alunos, o que torna mais difícil que estas últimas 

estejam mais presentes de forma literal. 
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àquela fase do “oba oba”, que achou que ia estudar um mês e meio e 

ia passar num concurso. Passou por essa fase, sobreviveu, e aí ele 

começa a tomar uma porrada atrás da outra. Fez um concurso, foi 

eliminado. Faz outro concurso, passou, mas não está no número de 

vagas. E ele vai fazendo concurso e vai melhorando o desempenho. 

Isso vai empurrando ele cada vez mais pra estudar. 

 

 

Esses dois tipos de alunos muitas vezes estão frequentando a mesma sala de 

aula. Durante as aulas, é possível diferenciar os iniciantes de outros que já estão há mais 

tempo se preparando para os concursos, sobretudo pelo tipo de pergunta e pelo grau de 

familiarização que demonstram com os conteúdos lecionados. Um de meus 

interlocutores costumava reclamar da postura dos iniciantes, dizendo que “sempre que 

sai um edital vem a brigada paraquedista”, ou seja, os candidatos que só começam a 

estudar quando o concurso é lançado. 

A diferença entre os tipos de alunos no discurso dos próprios estudantes é um 

pouco mais elaborada do que entre os professores. Logo percebi entre os estudantes que 

muitos repeliam a categoria de concurseiro para se auto definirem. Alguns diziam que 

eram alunos de preparatórios e outros se identificavam apenas como candidatos ou 

concursandos. Mais do que uma diferença entre ser iniciante ou não, para os estudantes 

que tive contato, o concurseiro é alguém que estuda para vários concursos ao mesmo 

tempo, se inscrevendo nos concursos que abrem e, sobretudo, se dedicam a concursos 

de menor prestígio. Segundo alguns estudantes, quem estuda para ser auditor-fiscal, 

promotor ou juiz não se enquadra no rótulo de concurseiro. Porém, aqueles que buscam 

cargos de técnico ou auxiliar administrativo, por exemplo, independente do órgão 

público em questão, são vistos como concurseiros. 

A despeito da classificação que professores e estudantes fazem sobre os tipos de 

candidatos, encontrei quatro situações mais comuns que caracterizam o público que 

frequentava os cursos preparatórios.  

Há aqueles candidatos que estão desempregados e veem a carreira pública como 

uma opção mais segura no mundo do trabalho. Esse é o caso de Ernesto, um de meus 

interlocutores. Depois de trabalhar por muitos anos numa empresa de seu pai, que 

acabou indo à falência, aos 35 anos começou a estudar para concursos públicos. Agora, 

aos 37, seu estudo é integralmente custeado pela família, com quem mora, situação que 

Ernesto confidencia com certo embaraço, mas que espera em breve superar com a 

aprovação em um concurso. Tem seu irmão, fiscal do estado, como referência, que 
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chegou ao cargo depois de ter sido empregado público do Banco do Brasil e da 

Petrobrás, sempre via concurso.  

Há muitos que já estão empregados, mas temem perder seu emprego em breve, 

como era a situação de Gabriel. Um dos alunos do curso, Gabriel é um engenheiro que 

se dizia satisfeito com seu salário. Nos tornamos muito próximos durante o trabalho de 

campo. Sua busca por concurso público começou depois que casou e teve sua filha. 

Segundo ele, começou a valorizar mais a estabilidade, vivendo sob tensão com a 

ameaça de não conseguir mais projetos e ser demitido, já que o mercado no setor sofreu 

uma piora com a crise econômica que o país atravessa. Há um ano e meio estudando 

para concursos, considerava-se um concurseiro, e não visava um cargo específico, 

apenas uma faixa salarial equivalente à renda que possuía como engenheiro. 

Entre os empregados, havia também aqueles que buscam por maiores vantagens 

e benefícios trabalhistas. Antunes era um exemplo dessa situação. Filho de funcionários 

públicos e bacharel em direito, começou a estudar para o concurso de juiz logo que se 

formou. Depois do falecimento do pai, há quinze anos, precisou ajudar sua mãe no 

sustento da casa, e começou a trabalhar como advogado. Com um pequeno escritório no 

centro do Rio de Janeiro, está há doze anos, entre idas e vindas, estudando para 

concursos públicos. Porém, diferentemente de Gabriel, não se considera um 

concurseiro. Dizia ser “elitizado”, só tentando “os melhores” concursos, como 

procurador e juiz. No momento, estava investindo nos concursos da burocracia fiscal, à 

espera dos concursos de fiscal do ICMS, ISS e do Tribunal de Contas do Município 

(TCM-RJ). O concurso de auditor-fiscal da Receita Federal não lhe animava muito, pois 

se fosse aprovado teria provavelmente que deixar o Rio de Janeiro, o que não pretendia 

fazer devidos aos cuidados médicos de sua mãe, que como filho único precisava 

acompanhar de perto. 

Esse também é o caso de muitos funcionários públicos, que vão em busca de 

outros cargos da administração pública que lhe garantam maiores vantagens. Três das 

alunas do curso Meta, por exemplo, eram servidoras concursadas da Petrobrás, mas 

pretendiam se tornar auditoras-fiscais da Receita. Essa estratégia é bastante recorrente 

entre os candidatos, sendo conhecida como “escada” ou “trampolim”. Em vez de se 

prepararem para um concurso mais difícil e disputado, como o de auditor-fiscal da 

Receita Federal, os sujeitos optam por fazer concursos menos concorridos, geralmente 



122 

 

para cargos administrativos, e já como funcionários públicos continuam a estudar para 

cargos mais prestigiosos da carreira pública50. 

Carina, mais uma importante interlocutora de minha pesquisa, é outro perfil de 

estudante bem comum nos cursos que frequentei, os jovens recém-graduados e 

dedicados integralmente ao estudo para concursos públicos. Recém-formada em Direito 

e recém-casada com um fiscal, Carina sempre dependeu da família para o custeio de seu 

estudo para concursos. Antes, da mãe e do pai; agora, do marido. Aos 25 anos, resolveu 

focar nos concursos da área fiscal. Fez Direito por pressão da família, mas dizia não se 

identificar com a área, onde, segunda ela, para conseguir subir na carreira “tem que ficar 

bajulando as pessoas”. Essa sua percepção do Direito veio a partir dos estágios que teve 

de realizar durante sua graduação. Morando no bairro de Icaraí, em Niterói, ia 

diariamente para o centro do Rio de Janeiro para frequentar o curso preparatório. 

Ernesto e Antunes moravam na Tijuca, um dos bairros com maior presença de 

alunos do curso Meta. Gabriel era morador do Grajaú, mas havia crescido em 

Laranjeiras. Além de Carina, mais seis alunos do curso moravam em Icaraí, Niterói, 

além de outros dois que moravam na cidade, mas em outros bairros. Assim como no 

caso de meus interlocutores mais próximos, a maioria dos alunos era oriunda de bairros 

de classe média e classe média alta, seja do Rio de Janeiro ou de Niterói. 

Essa origem social dos candidatos que frequentavam os cursos podia ser notada 

também pelos assuntos, interesses, vestimentas e hábitos que manifestavam durante as 

aulas e, sobretudo, nas conversas mantidas durante o intervalo. Num dos primeiros dias 

de aula no curso Meta, duas alunas falavam no intervalo sobre as viagens que fizeram 

para os Estados Unidos. Uma falava das belezas de Miami e a outra de Los Angeles. 

Ambas já eram servidoras públicas, mas estavam em busca de cargos “melhores”. 

 Meus interlocutores mais próximos, Antunes e Gabriel, tinham um padrão de 

vida de uma alta classe média. Antunes frequentava o curso sempre de sapatos, blusa e 

calça social.  Um dia me chamou para almoçar depois da aula, e foi ao restaurante mais 

caro do entorno, dizendo que era o único em que a comida era “boa”. Foi a única vez 

que almoçamos juntos, pois a partir de então preferi almoçar em restaurantes com 

preços mais módicos. Gabriel costumava contar sobre suas viagens, que definia como 

                                                           
50 Alguns professores e coaches criticam essa estratégia do “trampolim” ou da “escada” pelo fato de 

muitos dos candidatos tenderem a se “acomodar” nos cargos uma vez aprovados em concursos, além de 

terem menos tempo para estudar para outros concursos quando estão trabalhando. 
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um hobby. Na última foi conhecer a floresta amazônica, onde visitou uma “tribo 

indígena”, episódio que descrevia com animação entre os colegas e particularmente para 

mim, pelo fato de eu ser antropólogo. Costumávamos conversar também sobre 

investimentos. Ele investia numa previdência privada, mas andava insatisfeito com seus 

ganhos. Acabara de herdar um apartamento com a irmã, e também buscava opções para 

investir o dinheiro da venda do imóvel. 

Independentemente de terem ou não seus estudos financiados por terceiros, 

percebe-se claramente que a preparação para os concursos públicos feita pelos sujeitos é 

parte de um projeto familiar. Em todos os casos, a família aparece como um 

componente importante, seja para custear os estudos, seja como motivação para se 

transformar em funcionário público. 

 

2.10 Estabilidade, vantagens e ascensão social 

 

 Durante uma das aulas de Contabilidade no curso Meta, o professor interrompeu 

a exposição da matéria para fazer considerações sobre a motivação dos alunos da turma 

em se tornarem servidores públicos. Em tom sério, perguntou: “qual o objetivo de 

vocês? Trabalhar para o fortalecimento desse país?”. Depois de alguns segundos sem 

resposta, disse rindo: “Porra nenhuma. Querem trabalhar honestamente e ganhar seus 15 

mil”. A turma inteira riu, percebendo a ironia implícita na pergunta do professor. 

 A brincadeira do professor coloca em evidência as motivações que subjazem o 

interesse dos sujeitos em investirem na carreira pública. As conversas com os alunos 

dos cursos preparatórios que frequentei invariavelmente tocavam nesse ponto, onde 

ficava explícito o que motivava os alunos em sua busca pela aprovação nos concursos. 

Nesse sentido, identifiquei três motivações principais no discurso dos alunos sobre a 

atratividade da carreira pública. 

 A primeira e a mais evidente é a garantia de estabilidade. A estabilidade é vista 

como algo tão naturalizado para os candidatos que, muitas vezes, quando perguntava a 

um deles sobre o porquê de fazer concurso, a menção à estabilidade só vinha quando eu 

questionava se uma posição na iniciativa privada não seria mais adequada considerando 

o tipo de formação superior que tinham. A negativa então aparecia, sob justificativa da 

falta de estabilidade existente no âmbito da iniciativa privada. 
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 Em uma das conversas que tive com Carina, a estudante contava sobre a 

dificuldade para conseguir a aprovação nos concursos a que se candidatava, exigindo 

um nível de dedicação aos estudos muito alto. Contudo, a dificuldade valia a pena, dizia 

Carina, pois “o esforço é temporário, mas o cargo é para sempre!”. A frase é comum no 

contexto de preparação para concursos, sendo usada como um mantra entre os 

estudantes. Entre os professores, a estabilidade também é sempre mencionada como 

uma característica diferenciada da carreira pública: 

 

 
Você vai buscar uma estabilidade, visto que no setor privado você não 

tem essa estabilidade. Por mais competente empregado que você seja, 

você pode estar hoje empregado e amanhã desempregado. Porque isso 

não depende da sua vontade nem da sua competência, mas sim do teu 

empregador (Professor de Direito Tributário). 

 

 

 O curioso é que apesar de, a rigor, a estabilidade estar prevista em lei apenas 

para os servidores públicos lotados na Administração Pública Direta (Tribunal de 

Contas, Ministério Público, Polícia, Defensoria Pública, etc.), contratados pelo regime 

estatutário, os chamados celetistas – regidos pela CLT (Consolidação das Leis de 

Trabalho) e lotados na Administração Pública Indireta – também usam o termo 

estabilidade para se referir às vantagens de se tornar um funcionário público. 

 A segunda motivação que mais aparece entre os estudantes é o conjunto de 

vantagens associadas a diversos cargos públicos. No intervalo de uma das aulas, quando 

íamos até uma lanchonete próxima do curso, Antunes atualizava os colegas da turma 

sobre os concursos abertos, como fazia de costume, e elencava as vantagens e 

desvantagens de cada um. Mencionou um concurso da Justiça Militar, dizendo que “o 

salário não é ruim” – entre dez e doze mil reais por mês – e que tinha uma conhecida 

que trabalhava no órgão e ficava vários dias em casa. Ressaltou que isso era positivo, 

pois poderia ficar estudando para concursos “melhores”. Gabriel, que tem pretensões 

menores que Antunes, na hora retrucou: “que estudar nada, com 10 mil por mês estou 

satisfeito”. Antunes balançou a cabeça negativamente, discordando do comentário de 

Gabriel. Depois do episódio, Antunes comentou comigo que Gabriel pensava assim 

porque era jovem, mas que ele, Antunes, aos 44 anos, tem que pensar nas carreiras que 

garantem maior aposentadoria, para poder “garantir seu futuro”. 
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 Em outra conversa no intervalo da aula, um grupo de alunos discutia sobre o 

vencimento de altos cargos do funcionalismo público. Antunes falou que seu colega, ex-

concurseiro, havia passado para fiscal do trabalho, e tinha seu vencimento base de cerca 

de 23 mil reais por mês, próximo do de um juiz do trabalho, que ganhava cerca de 26 

mil reais. Uma aluna disse que achava pouco, considerando a responsabilidade que teria 

um juiz. Antônio interveio discordando da aluna, dizendo que sua prima era analista do 

TRT e fazia todo o trabalho do juiz. Segundo ele, o juiz dava alguns benefícios a sua 

prima, deixando-a trabalhar em casa e indo ao local de trabalho apenas uma ou duas 

vezes por semana. Pela flexibilidade do trabalho, Antônio pretendia ser aprovado em 

algum concurso para analista de tribunais, a exemplo de sua prima. O horário reduzido 

de trabalho também era a justificativa usada por Ana, uma animada aluna da turma, para 

ir fazer o concurso do TSE em Santa Catarina, já que teria que trabalhar apenas 6 horas 

por dia. 

 Sobre essas vantagens próprias de certos cargos, os professores constantemente 

alertavam os alunos durante as aulas. Depois de chamar atenção da turma para os 

concursos de agências federais, como Abin e Aneel, o professor de Matemática 

Financeira disse que o melhor de todos os concursos para quem quer “tranquilidade” é o 

da Ancine: “Ancine é uma beleza. Fica com dinheiro no bolso e não faz nada. Uma 

beleza. Só vai lá para pegar filme pro resto da vida, malandro”. Outro professor, quando 

alguém se queixava da dedicação necessária para chegar à aprovação em um concurso, 

costumava dizer como forma de motivação: “Pensa no contracheque! Pensa no 

contracheque!”. 

 Além da estabilidade e do conjunto de vantagens associadas ao funcionalismo 

público, uma terceira motivação apareceu no discurso dos candidatos, ainda que com 

uma incidência bem menor do que as duas já mencionadas. Para alguns, o concurso 

público aparece como uma alternativa de conseguir se empregar sem recorrer a 

compadrios, indicações ou superar preconceitos. Um dos mais importantes professores 

do mercado de cursos preparatórios do Estado do Rio, que também é fiscal, contou em 

entrevista que sua motivação principal foi superar os obstáculos que sofria na iniciativa 

privada: 

 

 
Foi um pouco por falta de opção. Tentei carreira na iniciativa privada, 

mas as áreas em que eu pretendia atuar eram áreas muito fechadas. 
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Havia um paradigma muito estreito quanto ao profissional que eles 

queriam. Em outras palavras, havia um certo preconceito quanto à 

aparência, à estatura, ao porte do profissional, de forma que você não 

conseguia. Com o tempo de processos seletivos, testes, provas, eu 

percebi que não ia conseguir uma vaga na carreira em que queria, que 

na época era auditoria. Eu estava cursando Ciências Contábeis. Então, 

eu participava de processos para trainee e para estágio. Mas fiquei 

reprovado várias vezes na fase de entrevista, então comecei a pensar 

numa opção, e o concurso surgiu como um meio em que não houvesse 

a necessidade de recorrer a influência, que eu não tivesse de depender 

da aparência, da origem, da cor, não precisasse ter amigos influentes 

para conseguir alcançar meu objetivo (Professor de cursos 

preparatórios). 

 

 

Negro e com estatura de 1,67m, o professor considerava-se vítima de “racismo 

velado”, já que sua reprovação nos processos seletivos na iniciativa privada sempre 

ocorria na fase de entrevista. Além disso, dizia que no universo da auditoria buscava-se 

homens brancos e altos, “com porte”, tipo físico que não correspondia ao seu. Depois de 

buscar a carreira pública, foi aprovado em diversos concursos públicos51. Como já havia 

sido identificado por Thales de Azevedo (1955), a educação e a ocupação de postos na 

burocracia é recorrente entre as estratégias de ascensão social de negros no Brasil. 

Figueiredo (2004) também argumentou no mesmo sentido, chamando atenção, porém, 

de que isso não impede que esses sujeitos continuem sendo alvo de preconceito racial. 

Por um lado, portanto, a motivação dos candidatos ao serviço público está ligada 

à busca pelas diversas vantagens atribuídas a certos cargos e carreiras públicas, que 

podem garantir horários de trabalho flexíveis e diferenciados, estabilidade, 

aposentadoria integrais, além de gratificações, abonos e adicionais, que compõem a 

remuneração recebida pelo servidor. Em menor grau, o concurso público aparece para 

alguns candidatos como uma opção à carreira na iniciativa privada, cujo processo 

seletivo pode levar em conta, explícita ou implicitamente, aspectos que impossibilitem a 

contratação de sujeitos que não se enquadram no perfil pré-definido de funcionários que 

as empresas buscam. 

 

* 

 

                                                           
51 Ressalto que as aprovações de meu interlocutor se deram antes da aprovação da regra de cotas no 

serviço público, instituída a partir da Lei 12.990, de 10 de junho de 2014. 
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 O processo de aprendizado envolvido na preparação para os concursos públicos 

se constrói a partir de uma tradição de conhecimento propedêutica que agrega diferentes 

agentes e instituições especializadas. Por razões históricas, o Rio de Janeiro sempre 

exerceu protagonismo como sendo o estado lócus em que essa tradição se desenvolveu e 

se disseminou para outros estados, sobretudo para a atual capital federal do país, 

Brasília. Tal constatação pode ser verificada atualmente pelo número de servidores 

públicos federais atuando no Rio de Janeiro, pela quantidade de candidatos oriundos do 

Rio de Janeiro aprovados em concursos por todo o país e ainda pela densidade do 

mercado de cursos preparatórios que se criou no Estado. 

 Os cursos preparatórios se transformaram no principal canal institucional de 

transmissão de conhecimento especializado para concursos públicos, tornando-se parte 

da preparação dos candidatos que buscam por uma vaga no serviço público. Há registros 

desses cursos pelo menos desde os anos de 1930, quando o concurso público se 

transformou em política de estado no Brasil, mas seu desenvolvimento e as mudanças a 

partir dos anos de 1980, período em que pudemos contemplar tomando o caso do Rio de 

Janeiro, mostra como esse segmento educacional se expandiu e se profissionalizou. 

 Marca dessa profissionalização do segmento de preparação para concursos foi a 

especialização dos professores, os principais agentes pedagógicos, que passaram a se 

dedicar ao ensino de apenas uma disciplina (ou, quando muito, duas), deixando de 

assumir diversas, ou mesmo todas as disciplinas (como o ícone Paulo de Tarso fazia). 

Nos últimos dez anos, o ensino à distância também passou a ser parte da preparação 

para os concursos, estabelecendo com os cursos preparatórios, até então exclusivamente 

presenciais, relações conflituosas. A política de reputações é parte desse segmento, onde 

professores e candidatos participam de uma trama de interações através das quais os 

cursos e professores são avaliados e têm atribuídas a si diferentes reputações. 

 Entretanto, toda essa organização social erigida em torno da tradição 

propedêutica relacionada aos concursos públicos tem como objetivo o aprendizado de 

um conhecimento, o qual se realiza por meio de um modo particular de transmissão. 

Tanto esse conhecimento como os modos pelos quais é transmitido devem ser 

analisados para entendermos o processo de aprendizado que está em curso quando os 

sujeitos iniciam sua preparação para os processos de admissão da administração pública. 

É este o tema que será objeto do próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 – MODOS DE TRANSMISSÃO E CODIFICAÇÃO DO 

CONHECIMENTO DE CONCURSO 

 

 

O objetivo desse capítulo é analisar como se operam a transmissão e a 

codificação do conhecimento de concurso nos cursos preparatórios em que fiz 

observação participante. Como vem sendo destacado por diferentes autores mais 

contemporâneos, sobretudo no estudo do fenômeno religioso (FISCHER, 1980; 

BARTH, 1987; 2002; WHITEHOUSE, 2000; PINTO, 2002), a transmissão do 

conhecimento envolve um conjunto de práticas que mobiliza processos cognitivos 

através dos quais os sujeitos são socializados em ideias, símbolos e significados. Cada 

tradição de conhecimento tem uma maneira de tornar expressa essa cosmologia, 

transformando-a em códigos acessíveis aos sujeitos, uma codificação. Assim, a forma 

de transmissão do conhecimento está relacionada ao tipo de codificação que vigora em 

uma tradição de conhecimento. A análise da codificação do conhecimento, mais do que 

aquelas centradas apenas na dimensão da crença ou no ritual, ao valorizar a dinâmica 

dos processos cognitivos, permite o entendimento de aspectos significativos de como a 

experiência é vivenciada pelos sujeitos (BARTH, 1975; WHITEHOUSE, 2000). 

No capítulo anterior, vimos quais as instituições e agentes conformam a 

organização social por meio da qual o conhecimento de concurso é distribuído. Essa 

distribuição é feita através, sobretudo, dos cursos preparatórios, quando os professores 

transmitem aos alunos o conhecimento que julgam necessário para levá-los à aprovação 

nos concursos. Porém, para entendermos esse processo de transmissão do 

conhecimento, pressupõe-se que seja compreendido previamente em que consiste esse 

corpus de conhecimento, uma vez que sua transmissão depende também da natureza do 

que é comunicado (BLOCH, 1991; BARTH, 2002). 

Como foi tratado no primeiro capítulo, os processos seletivos conduzidos pelo 

Dasp na década de 1930 resultaram num modelo de concurso adotado na administração 

pública no Brasil, o concurso daspiano. A adoção do concurso daspiano implicou 

também em um tipo de conhecimento que passou a ser exigido. Os burocratas 

“técnicos” das instituições estatais de elite dos anos trinta eram generalistas, pois os 

concursos, como mecanismos de consagração do saber (PINTO, 1999), demandavam 

um amplo arco de conhecimentos nas provas, os quais eram de caráter teórico, e não 
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prático. Os concursos da burocracia fiscal talvez sejam atualmente os que melhor 

representam a permanência desse modelo, abrangendo as avaliações “objetivas” 

(múltipla escolha, certo-errado) conteúdos de, em média, doze disciplinas52. 

Ao analisar mais detidamente o corpus de conhecimento e suas formas de 

transmissão, buscarei também chamar atenção para o nível de acessibilidade que essa 

tradição de conhecimento garante aos sujeitos interessados em adquirir os 

conhecimentos requisitados nos concursos, pois ela ajuda a esclarecer a dinâmica do 

aprendizado e a variação interna existente nessa tradição. 

 

3.1 O conhecimento de concurso: os conteúdos e a hegemonia do Direito 

 

Os conteúdos das provas de concurso público voltadas para a área fiscal são, 

geralmente, divididos em dois tipos de conhecimento: “conhecimentos gerais” e 

“conhecimentos específicos”. Esta divisão foi estabelecida nos concursos do Dasp, para 

os mais diferentes cargos da administração pública, que deste modo reunia conteúdos 

disciplinares de diversas áreas do conhecimento. 

Esse corpus de conhecimento que forma a base sobre a qual se efetua o 

aprendizado na preparação para os concursos públicos, apesar de reunir conteúdos de 

diferentes áreas do conhecimento, dependendo do cargo em disputa, é fortemente 

marcado pela presença do conhecimento jurídico. De modo geral, o direito exerce uma 

grande hegemonia nos concursos públicos, inclusive naqueles da área fiscal 53 . Tal 

                                                           
52 O número de disciplinas exigidas nos concursos da área fiscal não é fixo, podendo variar um pouco de 

acordo com cada concurso. Tomei como referência o último concurso de auditor-fiscal da Receita 

Federal, que é o concurso mais almejado da burocracia fiscal. 
53 Vale notar que essa hegemonia do conhecimento jurídico nos concursos é proporcional à importância 

dos bacharéis no serviço público brasileiro. Em se tratando de elites burocráticas, os bacharéis são, 

historicamente, aqueles para quem os cargos mais importantes do estado são reservados no Brasil. A 

própria criação das faculdades de direito no país, em 1827, teve como objetivo declarado a formação de 

pessoal qualificado para a administração pública (FALCÃO, 1979; ADORNO, 1988). Criadas pelo 

próprio Estado para produzir um saber autorizado que iria reger a administração pública, as faculdades de 

Direito eram o lugar de onde iria emergir a nova elite dirigente do país. Depois de quase duzentos anos da 

instauração dessas faculdades, os bacharéis ainda ocupam as posições mais prestigiosas no serviço 

público brasileiro, seja em cargos exclusivos para quem possui formação jurídica – tal como juiz, 

desembargador, procurador e delegado –, seja nos demais, abertos a profissionais de qualquer formação 

superior, como ocorre nos cargos da área fiscal (MIRANDA, 2015) e na diplomacia (MOURA, 2007). 

Essa prevalência dos bacharéis é ainda verificada em órgãos da burocracia econômica, tal como Kluger 

(2015) constatou no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a partir dos anos 

de 1980. 
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hegemonia se reflete na importância que o conhecimento jurídico alcança dentro da 

tradição de conhecimento que estrutura os concursos públicos. Meus interlocutores que 

faziam os cursos preparatórios que acompanhei costumavam dizer que a “base” de 

qualquer concurso público é direito administrativo, direito constitucional e português. 

Em tais cursos, o conteúdo relativo ao conhecimento jurídico representava 

aproximadamente sessenta por cento do conteúdo geral que foi objeto de ensino. De 

igual maneira, na prova do concurso que prestei para o cargo de Fiscal de Tributos de 

Niterói, no ano de 2015, mais de setenta das cento e vinte questões envolviam 

conhecimento jurídico. 

Mesmo para aqueles concursandos formados em Direito, a quantidade de 

conteúdo das diferentes disciplinas exigidas nos concursos da área fiscal e sua forma 

específica de transmissão durante as aulas faz com que o aprendizado pressuponha uma 

etapa de “familiarização” com essa nova linguagem. Muitos alunos, logo nos meses 

iniciais do curso Meta, manifestavam seu incômodo com a quantidade de “informação” 

que deveriam processar. Em uma dessas ocasiões, um dos inscritos no curso acalmou 

seu colega de turma dizendo que “é preciso dar tempo ao tempo”, pois considerava ser 

necessário pelo menos um ano para aprender a estudar para os concursos mais 

disputados, como os da carreira fiscal. Só depois desse tempo seria possível criar 

“familiaridade” com todas as disciplinas demandadas nas provas. Esse ponto de vista é 

comum aos professores dos cursos que acompanhei. Um deles costumava dizer que “se 

não tiver familiaridade, não consegue fazer questão”. 

Há certo consenso entre alunos e professores que o estudo para concursos da 

carreira fiscal leva no mínimo um ano. Antes disso, é improvável que os concursandos 

obtenham êxito nas provas, já que o conteúdo previsto para esses concursos é muito 

extenso. Sobre o nível de dificuldade exigido nos concursos para auditor-fiscal da 

Receita Federal, Miranda (2015) ouviu de alguns de seus interlocutores, auditores-

fiscais, entre outras coisas, que se trata de um concurso para “gênio”. Além de 

enfatizarem o período mais extenso de preparação para a área fiscal, essa categoria 

aparecia também no discurso de meus interlocutores quando falavam dos concursos: 

 

 
O concurso da área fiscal, a preparação da área fiscal é uma 

preparação de médio-longo prazo. São dois anos, dois anos e meio de 

preparação pro cara ter condição... A gente está falando de 23, 25 
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disciplinas pro cara ter uma condição efetivamente de passar num 

concurso (Diretor pedagógico de curso preparatório). 

 

Carreira fiscal, menos de dois anos... O cara pode ser um gênio. Se o 

cara for um gênio, em um ano, um ano e meio de estudo, ele passa. 

Mas, assim, a média é dois anos, dois anos e meio e, às vezes, um 

pouco mais (Coordenador de curso preparatório). 

 

 

Como consequência, aqueles que pretendem se preparar para os concursos 

públicos da área fiscal, sabem que ficarão meses e, provavelmente, anos estudando até 

conseguirem chegar ao nível de aprovação exigido para esses concursos. Era esse o caso 

de vários de meus interlocutores que faziam os cursos preparatórios que frequentei, já 

acostumados com a temporalidade do aprendizado da preparação para os concursos da 

carreira fiscal. 

A etapa da familiarização com a tradição de conhecimento que vigora nos 

concursos públicos é relacionada em grande parte com o aprendizado de “outra língua”. 

Como mais da metade das disciplinas dos cursos era da área de Direito, em consonância 

com o conteúdo previsto para as provas nos editais, predomina nas aulas a linguagem 

falada e escrita comum ao conhecimento jurídico. Como não tenho formação na referida 

área, fiquei inicialmente perdido com as referências subsequentes a termos como inciso, 

alínea, resolução, súmula vinculante, lei ordinária e complementar, CTN, ADCT, 

ADPF, TJ, TSE, etc.. Essa linguagem é tão presente nas aulas, e também nas provas, 

que professores e alunos referem-se a ela como se fosse uma língua propriamente dita, o 

juridiquês. Assim, depois de ler uma das questões de prova que resolvia para a turma, o 

professor perguntou: “Pra começar, entenderam a frase? Isso aqui é juridiquês pronto, 

vamos traduzir para o português”. 

Uma das características do juridiquês é o uso de sentenças latinas. Elas resumem 

certos princípios doutrinários que os professores explicam e que devem ser lembrados 

na hora de se fazer as questões da prova. Assim, um dos princípios do Direito 

Tributário, explicou o professor da disciplina, era pecunia non olet, cujo significado é 

dinheiro não tem cheiro. Ao longo das aulas, a sentença era sempre usada pelo 

professor, sem que fosse preciso fornecer seu significado em português. 

Durante as aulas, os professores das disciplinas de Direito muitas vezes exigiam 

que as respostas fossem dadas usando essa linguagem. Numa das aulas de Direito Civil, 

por exemplo, depois de ler uma das alternativas de resposta da questão que era projetada 
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no quadro, a professora perguntou: “qual o tipo de contrato que você não devolve a 

coisa, mas sim em dinheiro?”. Um dos alunos deu uma resposta, e a professora logo 

retrucou: “não quero o nome do fato, quero em juridiquês”. 

Com o passar das aulas, os próprios alunos reconheciam a importância do 

aprendizado do juridiquês para conseguirem fazer as questões de prova que eram 

trazidas pelos professores. Durante uma das aulas, o aluno disse ao professor que 

explicava o enunciado da questão: “Marcelo, me enrolei no juridiquês”. Marcelo, o 

professor, respondeu ao aluno e à turma: “Tem que saber juridiquês. Fiquei quase dez 

minutos pra explicar a frase. Juridiquês não é fácil não...”. 

Para os professores e donos de cursos preparatórios, o conhecimento jurídico é 

tido como algo essencial para o bom desempenho da função pública. Durante as 

entrevistas, eu questionava sobre a presença dos conteúdos de Direito nas provas, em 

praticamente qualquer cargo. As respostas eram sempre muito semelhantes: 

 

 
Pra mim é muito claro, o Direito Administrativo é fundamental. 

Porque o Direito Administrativo rege o servidor público. É o Direito 

Administrativo que diz o que o servidor público pode fazer e o que ele 

não pode fazer. Então, o cara tem que conhecer as leis que regem ele. 

O Direito Constitucional todo mundo deveria conhecer um pouco. É a 

nossa lei máxima. Ser um cidadão impõe algum conhecimento sobre o 

que a Constituição diz, quais são os direitos e os deveres meus como 

cidadão. E o servidor público, ele tem que saber quais são os direitos 

do cidadão, porque ele atende à sociedade. Então ele tem que saber 

qual é o direito que esse cara tem, quais são os deveres que ele tem, e 

tem que saber, ele, como servidor público, de que forma ele tem que 

fazer isso. Então o Constitucional e o Administrativo tem a ver. Se eu 

fosse uma pessoa pública, eu defenderia que tivesse noções de Direito 

Constitucional no ensino médio. O cara tem que saber. O cara tem que 

saber o que é ser um cidadão (Diretor pedagógico de curso 

preparatório). 

 

Todo mundo tinha que saber Direito Constitucional. Tinha que ser 

uma coisa de 2º grau. Tinha que ter uma cadeira dessa. Direito 

Administrativo. Pô, tu vai ter uma empresa, vai lidar com serviço 

público, tem que saber Direito Administrativo. Saber o limite de 

atuação de cada ator daquele ali que está do outro lado da mesa. 

Princípio da publicidade, da isonomia. Direito Tributário, se você tem 

um negócio, aprenda Direito Tributário que você vai saber mais do 

que o seu contador (Ex-sócio e atual coordenador de curso 

preparatório). 

 

Algumas áreas são essenciais. Tanto é que você tem projetos que 

propõem que o Direito Constitucional seja dado nos primeiros anos da 

escola. Porque a gente nota isso, as pessoas não conhecem seus 
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direitos, não conhecem seus deveres, e isso dificulta muito a vida em 

sociedade. Vida em sociedade sem conhecimento do Direito é uma 

vida em sociedade bastante conturbada. O camarada às vezes abusa 

por desconhecimento, por ignorância. Falta a educação jurídica 

(Professor de cursos preparatórios). 

  

 

A valorização do conhecimento jurídico é tão disseminada entre os agentes 

educacionais no âmbito da preparação para concursos públicos que todos defendem a 

presença de conteúdos sobre Direito já no ensino secundário. Percebe-se também como 

o acesso ao conhecimento jurídico associa-se ao exercício dos direitos de cidadania no 

discurso dos entrevistados. 

No caso dos concursos públicos para as carreiras da área fiscal, além do 

conhecimento jurídico, o conhecimento matemático também é bastante exigido nas 

provas. Entre elas, as disciplinas mais correntes são Matemática Financeira, Raciocínio 

Lógico e Contabilidade. Embora os concursos da área fiscal atraiam candidatos com 

todos os tipos de formação em nível superior, esse arco de disciplinas tende a favorecer 

os bacharéis em direito, ciências contábeis e engenharias. Não porque os conhecimentos 

de suas graduações lhes deem capacidade de resolver as questões de prova referentes às 

suas áreas de formação. Como veremos sobretudo no próximo capítulo, a aquisição do 

conhecimento de concurso exige o aprendizado de técnicas específicas, razão pela qual 

a transmissão de conhecimento nesse segmento educacional é oposta – inclusive 

explicitamente pelos agentes pedagógicos desse universo de preparação – ao 

conhecimento universitário e escolar. Porém, a formação em nível superior nas referidas 

graduações permite que os candidatos não passem pela etapa de “familiarização” com 

os conteúdos de suas áreas. 

 

3.2 O acesso ao conhecimento: publicidade e transparência 

 

O conteúdo das provas é divulgado através dos editais de concurso. O edital é 

um ato administrativo que define as regras do processo seletivo, sendo obrigatório pela 

lei que regula a realização de concursos públicos no país. Segundo a legislação, deve 

constar no edital a “enunciação precisa das disciplinas das provas e dos eventuais 

agrupamentos de provas” (BRASIL, 2009). Os editais são objeto de atenção dos 

candidatos e dos professores nos cursos preparatórios, a tal ponto que se costuma dizer 
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nesse contexto que “o edital é a lei do concurso”, expressão que ouvi diversas vezes nos 

cursos que frequentei e em alguns eventos relacionados a concursos que acompanhei. 

Na preparação feita através de coaching, os profissionais também enfatizam a 

importância do edital para seus seguidores. Durante o evento que acompanhei sobre 

essa nova vertente de preparação, a maior “celebridade” atualmente entre os coaches 

disse: “O edital é o rei, a rainha e o príncipe de seu processo de estudo”. 

Uma prática de estudo cada vez mais disseminada na preparação para concursos 

é o chamado “edital verticalizado”, especialmente no universo de coaching. Ela consiste 

basicamente em preparar um documento reorganizando os conteúdos do edital, que 

neste apareciam seguidos um ao lado do outro, na horizontal (ver figura 1), agora com 

os tópicos e subtópicos de cada disciplina prevista destacados e dispostos um abaixo do 

outro, na vertical (ver figura 2). Isso supostamente facilitaria o estudo dos candidatos na 

medida em que tornaria mais evidente os conteúdos a serem estudados e mais simples a 

checagem – cumprindo mesmo um papel de checklist – do que foi ou não visto. 

 

 

Figura 1 – Conteúdos de direito constitucional como constava no edital do concurso de Fiscal 

de Tributos de Niterói. 
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Figura 2 – Palestrante apresenta parte de edital verticalizado durante o evento Coaching Day (Por Bóris 

Maia). 

 

 

A publicidade do edital é também garantida pela legislação, que obriga sua 

publicação integral no Diário Oficial da União e nos sites do órgão público a que se 

destina o concurso e da entidade organizadora (as bancas) do concurso. Além desses 

canais de divulgação, a publicidade dos editais e, consequentemente, dos conteúdos 

previstos para as provas de concurso, é alcançada também pela existência de uma 

imprensa escrita e virtual voltada exclusivamente para a temática dos concursos 

públicos. A maior expressão dessa imprensa é o jornal Folha Dirigida, que teve sua 

primeira edição no Rio de Janeiro em 1985, vindo posteriormente a se espalhar para 

outros estados do país. Como se tornou comum entre os jornais impressos, a Folha 

Dirigida criou um site próprio que veicula as notícias de concursos e contém, entre 

outras coisas, um banco de editais de concursos passados. 

Alguns sócios de cursos preparatórios disseram que a publicidade dos editais foi 

uma mudança promovida a partir da Constituição de 1988, que foi a primeira no Brasil 

a prever um edital de convocação54 para os concursos públicos, embora a prática já 

                                                           
54 A Constituição de 1988 não diz explicitamente que é obrigatória a existência de um edital para a 

realização dos concursos, mas determina que o prazo de validade do concurso deve constar no “edital de 

convocação”. 
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fosse usual na administração pública. Durante uma entrevista com um desses sócios, 

isso foi enfatizado: 

 

 
Sócio: – O marco é 88. A partir daí, com a obrigatoriedade, os editais 

tornaram-se públicos. Isso gerou uma transparência, no sentido de que 

as pessoas olhavam e diziam: “Peraí, para eu ser do Banco Central, o 

que eu preciso? Para ganhar esse salário tenho que estudar essas 

matérias? Vou cair dentro”. Então, essa publicidade do que era 

necessário para ingressar no Banco Central, no BNDES, na Petrobrás, 

na Receita Federal, nos tribunais, toda essa publicidade chamou 

atenção.   

Pesquisador: – Mas antes não tinha edital? 

Humberto: – Não tinha publicidade, não tinha publicidade. Alguns 

concursos aconteciam. Mas tinham outras formas de contratação. Os 

concursos quando aconteciam eram muito discretos. Não havia essa 

propagação, que a partir de 88, teve com a obrigatoriedade. Não, 

agora vai ter que se publicar. Banco Central quer fazer um concurso? 

Vai ter que publicar o edital, abrir um prazo para as inscrições. 

Percebe? Mudou tudo. 

 

 

Em muitas das falas desses agentes pedagógicos, a transparência com relação ao 

conhecimento exigido nos concursos e a possibilidade ou não de acessá-lo também foi 

atribuída ao advento do ensino à distância e da internet, o que mostra como a publicação 

dos editais mostrava-se limitada no que concerne à sua capacidade de tornar acessíveis 

ao público interessado o conhecimento de concurso: 

 

 
Com a internet, passou a ficar mais democrático. Foi democratizado o 

acesso ao conhecimento. Antes se desenvolvia ensino especializado 

em concurso, mas em bolsões, como no Rio de Janeiro. Depois da 

internet, isso se espalhou (Coordenador de curso preparatório). 

 

A internet fez com que esse material fosse amplamente propagado. 

Então, a gente para conseguir uma prova anterior, a gente tinha que 

estar lá na prova, ter um amigo que fez a prova, alguém que tenha 

levado a prova, digitar ou copiar. Quer dizer, era uma dificuldade. Eu 

mesmo penei muito com isso. Tentava reunir provas e pouca coisa 

conseguia juntar. Hoje em dia, não. Você entra nos sites e tem uma 

profusão de provas, tem milhares de provas recentes e antigas 

(Professor e ex-sócio de cursos preparatórios). 
 

 

A discussão sobre a dimensão do acesso ao conhecimento exigido nos concursos 

e sua publicidade é importante de ser destacada pelo fato de esse conhecimento não 
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estar disponível nas escolas e nem nas faculdades e universidades, instituições por onde 

passaram os candidatos que em tal condição precisam ir em busca do aprendizado de 

novos conteúdos para se transformarem em servidores do estado. 

O conteúdo das provas de concurso público é de responsabilidade das entidades 

organizadoras dos processos seletivos – as chamadas “bancas” –, embora, em tese, 

possa ser definido em diálogo com o órgão público para o qual se destina o concurso. 

Na imensa maioria dos casos, porém, as bancas é que definem exclusivamente os 

conteúdos que irão constar nas provas, sendo a elaboração destas de sua inteira 

responsabilidade.  

 A importância dessas organizações vai muito além dos concursos públicos, 

estando elas atuantes em todo o sistema educacional do país 55 . Essas bancas são 

responsáveis por muitos dos processos de avaliação educacional no Brasil, controlando 

exames e provas de avaliação do ensino fundamental e médio, do ensino superior e dos 

vestibulares56, além do Exame de Ordem da OAB (NUNES; NOGUEIRA; RIBEIRO, 

2001). Indiretamente, acabam afetando os conteúdos das escolas e faculdades, que 

tentam se adequar ao que é exigido nas provas de avaliação educacional. O exemplo 

mais evidente disso ocorre no Enem, que passa a ser a referência para o conhecimento 

que é transmitido durante o ensino médio (MENEZES NETO, 1995). 

 Existem mais de trezentas e cinquenta entidades organizadoras de concursos no 

país57, mas aqueles processos seletivos das carreiras de estado mais importantes, como 

os da área fiscal, costumam ficar sob responsabilidade de bancas consideradas mais 

tradicionais e de maior reputação nesse mercado, como a Fundação Getúlio Vargas 

(FGV), o Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (Cespe/UnB), a Escola de 

Administração Fazendária (Esaf) e a Fundação Carlos Chagas (FCC). 

 Apesar de toda essa variedade de bancas existentes e da variação dos conteúdos 

que pode haver dependendo de cada entidade organizadora, as provas guardam muita 

                                                           
55 Com a descentralização das atividades de seleção e recrutamento ocorrida a partir de 1945, que estavam 

até tal data centralizadas no Dasp, os ministérios passaram a ter responsabilidade sobre os concursos dos 

órgãos a eles vinculados. Posteriormente, desde pelo menos a década de 1960, surgiram diversas 

organizações especializadas em promover concursos, algumas surgidas com a iniciativa de promover 

exames vestibulares, como a Cesgranrio e a Fundação Carlos Chagas. 
56 Entre outras avaliações, essas entidades são responsáveis pelas provas do Sistema de Avaliação da 

Educação do Estado do Rio (Saerj), do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), do 

Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), e do Exame Nacional 

de Desempenho de Estudantes (Enade). 
57 Consegui identificar 354 entidades organizadores de concursos públicos. 
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semelhança entre si, assim como o processo de preparação para os concursos engloba 

uma série de conteúdos demandados nas provas das mais diferentes bancas e para os 

mais diferentes cargos e empregos públicos. Essa uniformidade, que comporta certa 

dose de variação interna, é resultado de uma tradição de conhecimento que permeia as 

relações de aprendizado e é reproduzida pelas entidades organizadoras de concurso. 

Mais do que por um conjunto de conteúdos próprios, essa tradição de conhecimento 

propedêutica se caracteriza por uma forma específica de codificação e de transmissão do 

conhecimento de concurso. 

 

3.3 A codificação do conhecimento de concurso: a “prova objetiva” 

 

 As provas de concurso submetem os conteúdos, ou seja, todo o corpus de 

conhecimento anteriormente mencionado, a um tipo específico de codificação. Os 

conteúdos relativos às mais diferentes disciplinas são enquadrados em um modelo de 

prova que os torna, apesar de muito diferentes em sua natureza, semelhantes no seu 

modo de ser representado e transmitido. 

O atual modelo de prova utilizado nos concursos públicos no Brasil tem sua 

origem nos anos 1930, quando a elite burocrática do Dasp adotou as chamadas “provas 

objetivas”, inspiradas nos testes de inteligência criados no início do século XX nos 

Estados Unidos e na França, logo disseminando-se para diversos países do Ocidente 

(BRAGA, 1941, 1998; FREITAS, 1942). O concurso de 1937 do Instituto de 

Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI) foi o primeiro no Brasil de que se 

tem notícia em que esse modelo de teste foi aplicado (BRAGA, 1941). 

 Os testes de inteligência são um tipo de teste psicológico que busca medir a 

capacidade cognitiva dos sujeitos avaliados. Na França, surgiu como um modo de 

identificar as crianças com retardo mental, para as quais se criariam classes especiais 

nas escolas francesas (FREITAS, 1942); enquanto nos Estados Unidos foi usado em 

larga escala pela primeira vez em 1917, pelo Ministério da Guerra americano, com 

vistas a classificar os mais de um milhão de recrutas para a Primeira Guerra segundo 

sua capacidade mental, sendo distribuídos para diferentes funções de acordo com o 

resultado dos testes (BRAGA, 1941; FREITAS, 1942). Os testes coletivos de 

inteligência passaram a ser largamente empregados em escolas, fábricas e empresas 
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privadas dos mais diversos ramos de atuação, assim como na seleção de pessoal para o 

serviço público, como forma de verificação dos conhecimentos, a tal ponto de afirmar 

Freitas (1942, p. 25) que “não se pode mesmo escrever a história contemporânea a partir 

de 1917, sem pôr em destaque muito especial o testing process.”. 

 A elite daspiana, tendo Murilo Braga como principal referência no setor de 

assuntos educacionais58, era uma entusiasta dos testes de inteligência, cujos benefícios e 

vantagens seriam defendidos e explicitados em diversos artigos da Revista do Serviço 

Público (BRAGA, 1941; JÚNIOR, 1941; LOPES, 1942; FREITAS, 1942) e em 

monografias elaboradas para concursos de elite da administração pública (BRAGA, 

1998; SIQUEIRA, 1950). As provas dos concursos elaboradas e aplicadas pelo Dasp 

passaram a ser estruturadas, quase que em sua totalidade, seguindo o modelo dos testes 

de inteligência. 

 Uma característica central dos testes de inteligência era a ênfase na objetividade, 

por oposição à subjetividade que, supostamente, marcava outros métodos de avaliação, 

ponto que foi repetido ad nauseam pela elite daspiana e por outros especialistas em 

educação na Revista do Serviço Público para justificar a adoção dos testes como 

referência de avaliação nos processos seletivos de admissão à administração pública. A 

seguir, vemos algumas dessas manifestações de defesa da “prova objetiva”: 

 

 
A marcha evolutiva do “Testing Process” vai sendo tão rápida, no 

sentido do aperfeiçoamento, como progressiva vai sendo a 

incorporação das provas de livre comportamento no âmbito das cousas 

do passado. O problema destas era o julgamento subjetivo, 

inevitavelmente incontrolável (JÚNIOR, 1941, p. 54). 

 

Prova objetiva é aquela que permite eliminar a influência do elemento 

subjetivo, na avaliação dos resultados. Seu característico mais 

ostensivo é a imparcialidade. Assegurando um julgamento impessoal e 

uniforme, a prova objetiva oferece reais possibilidades de atingir a 

finalidade do instrumento do exame, qual seja a medida das aptidões 

ou conhecimentos do indivíduo, sem que os mesmos sejam 

adulterados pelas reações subjetivas do examinador (LOPES, 1943, p. 

22). 

 

Nas provas clássicas, a nota não é relativa ao seu valor intrínseco ou 

extrínseco, mas depende também de condições momentâneas do 

examinador. Na seleção de pessoal para o serviço público procura-se, 

                                                           
58 Além de ser Técnico de Educação do Ministério da Educação, Murilo Braga foi diretor da Divisão de 

Seleção e Aperfeiçoamento do Dasp. 
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por esse motivo, evitar o tipo de prova em que a apuração do 

conhecimento e da aptidão do candidato fique dependendo do ‘arbítrio 

subjetivo e flutuante’ do julgador (FREITAS, 1942, p. 26). 

 

 

 Como se vê nos trechos acima, as provas objetivas garantiriam a imparcialidade, 

a impessoalidade e a uniformização, ideais associados ao sistema de mérito e à 

racionalização do estado, os quais tinha o Dasp pretensão de implementar. Outros 

modelos de prova, como entrevista, prova oral, prova escrita de livre ensaio, análise de 

currículo escolar, em muitas ocasiões tratados genericamente como “provas clássicas”, 

foram severamente censurados por não garantirem processos objetivos de avaliação 

(BRAGA, 1941, 1998; JÚNIOR, 1941; LOPES, 1942, 1943; FREITAS, 1942; 

SIQUEIRA, 1950). Por outro lado, criticou-se também a utilização de provas de caráter 

prático – chamadas de testes sintéticos –, que avaliassem o candidato a partir de seu 

desempenho em uma situação equivalente à do cargo a ser ocupado. Embora para 

alguns poucos cargos fossem realizadas provas práticas, além das teóricas, prevaleceu a 

seguinte opinião: “acreditamos que os tests analíticos prestam melhores serviços” 

(LOPES, 1942, p. 21). Por testes analíticos, entenda-se provas teóricas compostas por 

tópicos supostamente concernentes às funções desempenhadas nos cargos. 

 Ressalto que esses outros modelos de avaliação descartados pelo Dasp eram 

utilizados para o recrutamento de servidores nos contextos nacionais de administração 

pública em que o órgão buscou inspiração. Os testes (examinations) de admissão da 

Civil Service Comission dos Estados Unidos, como já previsto no ato de sua fundação 

em 1883, deveriam ser de caráter prático, visando verificar as capacidades e aptidões 

dos candidatos59, pois partia-se do pressuposto que os selecionados já deveriam ser 

capazes de desempenhar suas atividades desde o início (FLEMING, 1941; SILVA, 

1944). Já o processo seletivo da Civil Service Comission da Inglaterra adotava duas 

fases, em que diferentes tipos de testes eram feitos. A primeira fase, obrigatória para as 

diferentes categorias de funcionários, previa ensaio escrito sobre temas gerais, redação, 

tradução de textos em língua estrangeira e entrevista, sempre sobre assuntos 

                                                           
59 Sobre o processo seletivo, o ato dizia: “First, for open, competitive examinations for testing the fitness 

of applicants for the public service now classified hereunder. Such examinations shall be practical in their 

character, and so far as may be shall relate to those matters which will fairly test the relative capacity and 

fitness of the persons examined to discharged the duties of the service into which they seek to be 

appointed.” (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1883). 
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selecionados pelos próprios candidatos diante de um leque de opções; na segunda fase, 

os candidatos escolhiam de cinco a oito matérias, entre aproximadamente setenta à sua 

disposição, para elaborarem um texto dissertativo durante duas ou três horas 

(CARMOY, 1938). 

 As provas objetivas dos concursos públicos brasileiros podem ser compostas por 

diferentes tipos de questões. As mais utilizadas são as de tipo múltipla escolha, nas 

quais é apresentado um enunciado seguido por alternativas de resposta em que apenas 

uma destas pode ser considerada a resposta correta. Atualmente, a quase totalidade das 

bancas de concurso utilizam esse modelo em suas provas. Pelo que pudemos verificar, 

esse também já era o tipo de questão privilegiado nas provas dos concursos do Dasp 

(JÚNIOR, 1941; LOPES, 1943; WAHRLICH, 1983). Durante os cursos preparatórios 

que frequentei, a grande maioria das questões trazidas pelos professores para serem 

resolvidas em sala, assim como aquelas que constavam nas apostilas, era de múltipla 

escolha. Da mesma forma, era esse o tipo de questão da prova do concurso de que 

participei como candidato. 

 Outro tipo de questão objetiva utilizado nas provas é o chamado certo ou errado. 

Esse tipo de questão também já era utilizado nos concursos do Dasp, mas estava em 

desuso nos concursos públicos até a Cespe/UnB adotá-lo como seu principal modelo 

aproximadamente a partir dos anos 2000. Esse tipo de questão traz como enunciado 

uma assertiva que deve ser considerada certa ou errada. Uma característica desse 

modelo de prova do Cespe/UnB é que o candidato tem uma questão corretamente 

respondida anulada a cada questão que erra, tornando a banca uma das mais temidas 

pelos candidatos, mais acostumados ao modelo de múltipla escolha. 

 Há ainda outros tipos de questões objetivas atualmente muito pouco utilizadas, 

mas que vez em quando aparecem nas provas. Dentre eles, destacam-se os seguintes: a) 

o completamento, em que o enunciado traz uma ou mais frases com um ou mais espaços 

em branco, os quais devem ser completados, isto é, preenchidos com a resposta correta; 

b) o ordenamento, consistindo em um conjunto de termos apresentados no enunciado 

que devem ser ordenados, quando então passarão a formar um sentido; c) a formação de 

pares, no qual há duas colunas com diferentes termos, sendo uma delas com termos 

precedidos por números ou letras e a outra com termos precedidos por parêntesis vazios, 

os quais devem ser preenchidos com os números ou letras dos termos da outra coluna 

que estabelecem com eles alguma relação de associação. 
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 O modelo de prova objetiva é ainda hoje tido como o mais adequado nos 

concursos públicos para os agentes pedagógicos dos cursos preparatórios. Durante o 

trabalho de campo e as entrevistas que realizei, ouvi por parte de professores, sócios e 

diretores pedagógicos, a defesa das provas objetivas e a censura quanto a outros 

modelos que dessem margem à subjetividade: 

 
 

Eu sou contra redação. É só um cara corrigindo, é muito subjetivo. É 

uma praga. Não deveria ter redação. A redação muda [o resultado do 

concurso]. Ainda mais num país cheio de falcatrua como o nosso 

(Sócio de curso preparatório). 

 

É muito volume de conteúdo, mas pelo menos é uma avaliação 

objetiva. Me assusta a questão de se aderir à subjetividade no 

concurso público. Porque, pô, para ser transparente você precisa poder 

aferir, contar, revisar. O negócio que é muito subjetivo, “ah, então em 

vez de fazer uma prova objetiva com todos esses conteúdos, eu vou 

fazer uma prova oral”. Puts! Tu botou uma subjetividade ali dentro 

que ninguém mais garante se não tem carta marcada depois. Como é 

que você afere se realmente foi exatamente aquela forma de 

aprovação? Então, assim, é o preço que se paga. É o preço que o 

candidato acaba pagando pra ter uma avaliação bem objetiva, com 

uma boa capacidade de medida, de aferição. Agora, é desumano. É 

desumano (Diretor pedagógico de curso preparatório). 

 

 

 Embora sejam minoria, atualmente alguns concursos adotam a redação ou algum 

tipo de questão discursiva junto com as questões objetivas nas provas. Vale a pena 

chamar atenção para o argumento utilizado na segunda fala para defender a extensão 

dos conteúdos nas provas. A necessidade de mais conteúdos é justificada em função de 

estes conferirem às provas mais objetividade, e não por exigência das habilidades 

requeridas para o cargo. 

 Ainda sobre as provas objetivas, numa das primeiras aulas de sua disciplina, um 

dos professores do curso Meta alertou a turma sobre a natureza da dificuldade que esse 

modelo de prova dos concursos públicos brasileiros trazia para os candidatos: 

 

 

Vocês vão encarar um tipo de prova objetiva em que você vai ter que 

dar a resposta que eu quero, porque fui eu que fiz. Não vou perguntar 

mais nada. Eu vou te dar as opções. É a pior prova que tem. Você tem 

que descobrir o que eu quero (Professor de Direito Administrativo). 
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 Naturalmente que quando o professor fala “eu”, refere-se a quem formula e 

avalia as provas, e não a ele próprio ou aos professores de modo geral. Diferentemente 

dos contextos socioculturais de origem dos testes de inteligência, no Brasil as provas de 

concurso, uma versão nacional dos referidos testes, consistem em questões sobre o que 

é de conhecimento do avaliador, e não necessariamente do avaliado. Esse modelo torna 

aquele que fez a prova o detentor do conhecimento, esperando que os candidatos sejam 

capazes de reproduzi-lo durante ela. Os selecionados serão aqueles que mais se 

aproximam do feito, identificando-se com o saber dos avaliadores ou formuladores das 

provas. 

Já nos contextos onde surgem e se disseminam os testes de inteligência, em 

especial França, Estados Unidos e Inglaterra, a seleção dos conteúdos é feita de acordo 

com o que é de conhecimento do universo potencial de candidatos. Assim, 

diferentemente da praxe brasileira, para um cargo de nível médio, não se cobra 

conhecimentos de direito, os quais não são ensinados nesse nível de ensino. Por essa 

razão, logo no início de seu clássico livro sobre meritocracia, Young (1961) estabelece 

uma relação entre a educação obrigatória no sistema escolar inglês e a adoção de 

exames de admissão naquele serviço público, dizendo: “only when the school did its job 

were the Civil Service Comissioners able to do theirs” (YOUNG, 1961, p. 20). 

Nesse sentido, é importante destacar que a própria dinâmica dos testes só 

funcionaria apropriadamente se os candidatos têm prévio conhecimento sobre o que lhes 

é cobrado neles. Para selecionar os recrutas para o serviço militar americano, como foi 

feito em grande escala em 1917, de nada valeria um teste que exigisse conteúdos 

desconhecidos dos sujeitos avaliados, pois pretende-se saber justamente o quanto cada 

um aprendeu sobre cada conteúdo a que tiveram acesso anteriormente, a partir do que se 

poderia entender sua aptidão e habilidade para os cargos em que elas fossem tidas como 

necessárias. Trata-se de um modelo de avaliação em que o conhecimento, para ter 

efeitos públicos legítimos, precisa estar disponível ao universo dos sujeitos avaliados 

(KANT DE LIMA, 1985). 

Nos testes objetivos, quando de sua criação, a aludida “objetividade” está a 

serviço da profissionalização, uma vez que visa identificar entre os candidatos aqueles 

que possuem conhecimentos e/ou aptidões para exercerem determinadas atividades 

profissionais, seja na administração pública ou fora dela. Já o modelo de concurso 

construído pelo Dasp, e disseminado desde então, espera que os candidatos incorporem, 
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antes de tudo, uma linguagem do estado (MIRANDA; PITA, 2011), de natureza teórica 

e genérica, com prevalência do conhecimento jurídico, sendo a “objetividade” das 

provas apresentada como um meio de identificar quem melhor incorporou esse habitus. 

A argumentação de que não haveria a interferência da subjetividade dos avaliadores, 

também sujeitos a desconfiança, pressupõe um modelo que naturaliza os processos 

políticos e incorpora a crença na suposta neutralidade da técnica. 

O conhecimento é a tal ponto identificado com os formuladores da prova – a 

banca – que, mesmo quando os professores identificam supostos “erros” nas questões, 

há uma tendência a estimular que os candidatos busquem entender o ponto de vista que 

a banca pretendeu expressar. Assim, era comum que os professores questionassem as 

respostas e a construção do enunciado de várias questões, mas, ao mesmo tempo, 

recomendassem aos alunos como proceder para chegar ao resultado esperado pela 

banca. Numa das aulas de Matemática Financeira, o professor explicava uma das 

questões da apostila, dizendo que o responsável por elaborar aquela questão tinha, no 

seu entendimento, cometido um erro. Porém, reafirmou para os estudantes da turma que 

isso não deveria ser questionado numa prova de concurso: 

 

 
A anta lá pede pra você calcular a taxa mensal. Você não vai 

questionar, você vai obedecer. Pra mim está errado. Mas como ele 

mandou, você não vai querer brigar com a banca. Aí vai ter que fazer. 

Eu discordo, mas a minha opinião não vale nada. O que vale é a 

opinião do cara que elaborou a prova. Se ele mandar você calcular a 

mensal, faça. Se ele mandar calcular a anual, faça. Aí acaba a prova, 

você vem: “Professor, essa questão está errada. Faz um recurso?”. 

Não faço. Eu tenho que ser coerente. Eu chamei atenção na sala. Por 

que é que eu vou punir um cara que prestou atenção e fez como eu 

mandei? Mesmo achando que a questão está errada. Se você faz um 

recurso, você ajuda um lado e atrapalha o outro. Tem que ser coerente. 

Se na sala eu comentei, eu não vou fazer recurso nenhum. Faça se 

você quiser. Agora, eu não vou colaborar. Porque eu posso prejudicar 

o cara que por causa daquela questão passa e sem ela não passa. Aí eu 

tenho que ser coerente e saber que isso foi comentado aqui durante a 

aula. 

 

 

 O recurso, a que o professor faz referência, é um direito estabelecido nos 

concursos públicos que os candidatos podem reivindicar quando consideram que as 

questões não estão corretas, seja por que o enunciado ou as opções de resposta contêm 

erros, seja por que mais de uma alternativa de resposta poderia ser considerada válida. 
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No entanto, os professores alertam os alunos que a imprecisão é da natureza desse 

conhecimento de concurso, normalmente desestimulando-os a se utilizarem do recurso 

para anular as questões, como explicou o professor de Direito Administrativo durante 

uma de suas aulas: 

 

 
A gente vai aprender a resposta que deve ser a aceita. Por que eu estou 

falando que deve ser? Porque a questão é controvertida. Esse trabalho 

a gente fez na maioria das respostas aceitas até hoje. Não deveria cair 

isso em prova objetiva, mas cai, e você tem que estar pronto pra elas. 

A resposta deve ser a que eu recomendar. E se for a outra? Você vai 

errar. Pode recorrer? Pode, e você vai perder. Nós vamos aprender a 

resposta dada pela corrente majoritária, não a resposta definitiva, 

porque não há resposta definitiva no Direito. Não é uma ciência exata. 
 

 

 Essa situação de incerteza sobre os conteúdos exigidos, além de colocar em 

xeque a pretensão de objetividade das provas, deixa os candidatos numa situação de 

fragilidade durante elas, que é potencializada pelo tipo de relação com a escrita e pela 

especificidade do processamento cognitivo inerente a essa tradição de conhecimento, 

como será visto a seguir. 

 

3.4 Interpretação, memorização e literalidade 

 

Assim como ocorre nas provas, em que conteúdos relativos a diferentes áreas do 

conhecimento são codificados num mesmo modelo “objetivo” de representá-los, é 

possível perceber que a codificação de tais conteúdos disciplinares é operada por 

processos cognitivos específicos. Para demonstrar essa especificidade, vou me centrar 

em dois pontos que me chamaram atenção no trabalho de campo que realizei nos cursos 

preparatórios para a área fiscal e que se demonstraram centrais para os processos 

cognitivos valorizados no corpus desta tradição de conhecimento: a importância da 

memorização e da interpretação para o aprendizado do conteúdo e da resolução das 

questões. 

A partir do trabalho de campo e das entrevistas, foi possível perceber que se 

deve ir às aulas já tendo lido o conjunto de textos e legislações previsto para as 

disciplinas. É o momento do aprendizado que se dá fora dos cursos; na verdade, o que 

consome mais tempo dos candidatos. Isso era uma tarefa básica do aluno para que 
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conseguisse compreender as aulas a que assistia. “Vocês não estão esperando a aula 

para ler o CTN [Código Tributário Nacional] não, né?! Isso aí é pura decoreba”, disse 

um professor depois de sentir a dificuldade que os alunos estavam tendo para entender 

algumas questões que iam sendo resolvidas no quadro. 

 A memorização é um processo cognitivo amplamente demandado durante o 

estudo do conteúdo. Durante as aulas, os professores a todo o momento indicavam 

artigos, incisos, regras, etc., que os alunos precisariam memorizar para obter um bom 

resultado nas provas: 

 

 
Aqui entra uma decoreba danada, tem um esquema gráfico melhor no 

meu blog (Professor de Direito Tributário). 

 

Você precisa saber o mínimo e o máximo de deputados de cada 

Estado e o máximo total (Professora de Direito Constitucional). 

 

Vai ter que decorar isso, não vai ter jeito (Professor de Informática). 

 

Qual é a alíquota do imposto ITBIM? Dois por cento! Isso tem que 

estar no sangue! (Professor de Direito Tributário). 

 

1,05² = 1,1025 ; 1,1² = 1,21 ; 1,2² = 1,44; isso você tem que saber 

(Professor de Matemática Financeira). 

 

 

Neste ponto, a memorização vale para todas as disciplinas, embora nas de 

Direito ela possa ser mais exigida em termos do volume de conteúdo a ser memorizado. 

A professora de Direito Constitucional do curso Aprovando, por exemplo, colocou à 

disposição da turma um “resumo” das legislações, por ela produzido, que era preciso 

gravar para a prova. O resumo tinha mais de cem páginas.  

Para conseguir fazer as provas, de acordo com as aulas que acompanhei, era 

preciso estar atento às chamadas pegadinhas. Trata-se de induções ao erro que as 

questões da prova trazem, tanto no enunciado quanto nas frases das alternativas de 

resposta. Em muitos casos, a pegadinha pressupõe a memorização do candidato de 

legislações, no caso do Direito. Uma das pegadinhas frequentes é misturar o começo de 

um parágrafo de uma legislação com outro parágrafo, da mesma legislação ou de outra. 

O candidato, ao ler a alternativa de resposta, ou o enunciado da questão, poderá lembrar 

das frases escritas, sem perceber que elas foram indevidamente agregadas. Isso induzirá 

ao erro o candidato na hora de assinalar a alternativa correta. 
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 Em uma das questões explicadas em sala, na qual se deveria marcar se as 

afirmativas eram verdadeiras ou falsas, uma das frases reproduzia o trecho de uma lei 

em que trocava a palavra móvel por imóvel. Em outra, trocava a palavra extinção por 

exclusão, sendo todo o resto do trecho idêntico ao da lei. Essas alterações, no entanto, 

tornavam as afirmativas incorretas, embora quase idênticas às que constavam no texto 

da lei. No caso do Direito Tributário, extinção e exclusão constam na legislação, mas 

são dois conceitos diferentes. Buscando exclusivamente o erro dos candidatos, a 

pegadinha é uma espécie de “arte de eliminação”. 

É, de fato, tão comum “cair numa pegadinha” de prova, que os próprios 

professores se tornam vítimas desse modelo. Em uma das aulas de Direito Empresarial, 

o professor projetava no quadro a questão com as alternativas de resposta, e, depois de 

dizer qual a alternativa correta, projetava um slide só com o gabarito da questão (letra 

C, letra D, etc.). Ao explicar uma questão e dizer qual seria a alternativa correta, viu que 

o gabarito trazia uma resposta diferente da que informou à turma. Depois de reler a 

questão e ficar analisando as alternativas, um pouco sem graça com o ocorrido, 

descobriu que havia caído numa pegadinha. A resposta que marcou como verdadeira 

continha um trecho que dizia que “o empréstimo compulsório era instituído mediante 

lei”. A pegadinha está no fato de que quando se usa o termo lei, faz-se referência apenas 

às leis ordinárias. No entanto, o empréstimo compulsório é instituído mediante lei 

complementar. Já o professor de matemática, logo no início de uma de suas aulas, foi 

explicar uma questão que uma das alunas havia lhe pedido para resolver na aula anterior 

e ele não havia conseguido:  

 

 
Tem uns escrotos que colocam na prova umas coisas... Na aula 

passada a colega me deu uma questão. Caramba, eu olhei aquela 

meleca, saí dirigindo com a questão na cabeça. Estava puto que não 

conseguia descobrir a resposta. Aí, quando fui ver, a solução era uma 

pegadinha. Vinha com as letras da palavra misturadas, uma 

sacanagem dessa... Aquilo ali é coisa de corno irado. O cara 

[candidato] na prova tem três minutos pra resolver. Ou seja, você 

sabe, você faz. Você não sabe, você não faz. Não tem meio termo. É 

uma coisa que não tem nada de matemática. 

 

 

A fala do professor alerta para a importância do conhecimento prévio que os 

candidatos precisam ter para não “caírem” em pegadinhas. Isso só é possível com o 

treinamento que recebem nos cursos, que lhes permite atentar para detalhes da questão 
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que passariam despercebidos aos demais candidatos, ou só seriam percebidos depois de 

um tempo maior do que o adequado para se resolver uma questão de prova. Nesse caso, 

apesar de o professor ter conseguido encontrar a solução da questão, não o faria numa 

situação de prova, já que precisou de mais de um dia para chegar até ela. 

 Parte relevante da memorização exigida dos concursandos diz respeito às regras 

que se necessita saber dos conteúdos da prova, nas mais variadas disciplinas. Regras 

gramaticais, no caso do Português; regras de extinção de pessoa jurídica, no Direito 

Civil; regras de tributação municipal, no Direito Tributário; regras de cálculo da 

amortização, na Matemática Financeira; e assim por diante. 

 Porém, os professores costumavam alertar que mais importante que saber a regra 

era saber a exceção à regra. Depois de explicar a regra, vinha do professor a pergunta: 

“Tem exceção? Tem!”. Muitos diziam que as provas de concurso cobravam mais as 

exceções do que as regras. Sobre esse aspecto, depois de explicar uma das regras, o 

professor de Direito Empresarial disse: “A regra é essa. Mas na prova cai regra ou 

exceção? Cai exceção, né!”, e continuou a explicar a exceção à regra. Outro professor, 

de Direito Tributário, disse durante uma aula: “isso aqui é a regra, o que nós vamos ver 

agora é o que nos interessa, porque regra não cai em prova. Vamos ver as exceções”. 

Algumas dessas exceções são numerosas, exigindo uma capacidade de memorização 

considerável. Em Direito Tributário, só a regra do local de incidência do imposto sobre 

serviços (ISS), por exemplo, tem vinte e duas exceções. Durante as aulas, essas 

exceções vinham sempre em destaque nos slides projetados, na apostila ou escritos no 

quadro pelos professores (vide figuras 3 e 4). 

 

     
Figuras 3 e 4 – Apostila de Direito Administrativo e escrita no quadro na aula de Direito 

Constitucional destacando o ensino de regra e exceção em seus respectivos conteúdos (Por Bóris 

Maia). 
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 Na área do Direito, essas exceções à regra, muitas vezes, não estão contidas nas 

legislações que definem a regra. Assim, essas exceções podem ser fruto de outras 

legislações posteriores, como as chamadas Leis Complementares ou as Súmulas 

Vinculantes produzidas pelo Supremo Tribunal Federal. Em alguns casos, a legislação 

que define a regra prevê também as exceções, mas de forma abstrata, cabendo a outras 

legislações definir “objetivamente” os casos, grupos sociais, etc. que se enquadram 

como exceções à regra. 

 Muitas vezes as exceções são mais importantes do que as regras porque são fruto 

de interpretações, na maioria das vezes do STF e nem sempre transformadas em leis, 

que resultam em aplicações particulares e diferenciadas das normas. Essas decisões do 

STF, transformadas ou não em legislação, são tão importantes para o estudo dos 

candidatos quanto as normas constitucionais literais, porque elas indicam como essas 

normas devem ser interpretadas60. 

 A vinculação dessa forma de abordar o conteúdo, enquadrado sempre como 

regra e exceção, é típica do saber jurídico brasileiro. Alguns alunos têm clareza quanto a 

isso. No final da aula de Português do curso Meta, um dos alunos conversava comigo 

sobre o professor, que era o mesmo do curso Aprovando, que frequentei anteriormente. 

O aluno dizia que o diferencial desse professor, reconhecido por alguns como “o melhor 

professor de Português do mercado carioca”, era que seu foco ao abordar o conteúdo 

não consistia em dividi-lo entre regra e exceção. O aluno se queixou que “normalmente 

as pessoas aprendem Português como se aprende Direito, decorando regras e exceções”, 

fazendo com que as aulas se assemelhem a um “curso jurídico de Português”. 

 Tal professor costumava enfatizar nas aulas que sua abordagem era feita a partir 

da semântica, que em linguística significa o estudo do significado e da interpretação do 

significado em um determinado contexto. Contrastava a importância da semântica com 

a memorização de regras e “listas”, que geralmente é adotada por muitos dos 

professores de português para concursos públicos. Diferentemente da abordagem do 

conteúdo que valoriza a memorização, o professor argumentava que as questões de 

concurso voltadas para a carreira fiscal, que tratava como “questões inteligentes”, 

                                                           
60 Esclareço que a interpretação, no caso do direito, difere da interpretação tal como ela é comumente 

tratada no âmbito da teoria antropológica. No direito, trata-se de um processo de tomada de decisão para 

aplicação de normas. 
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exigiam dos candidatos um esforço de interpretação maior, e, portanto, o ensino deveria 

ter como eixo central a “questão semântica”. 

 Essa percepção sobre a insuficiência da memorização no aprendizado dos 

candidatos era compartilhada por professores de diferentes disciplinas. Isso fica 

expresso na fala de um dos professores após ter resolvido uma questão de prova em 

sala: “Questão boa, questão inteligente. Babaca que só decora lei não passa pra fiscal de 

município”. De acordo com a fala do professor, a memorização é insuficiente para o 

tipo de prova cobrado nos concursos da área fiscal, devendo o candidato ter que 

explorar outro recurso cognitivo para resolver as questões. 

Tal recurso cognitivo, tão exigido quanto à memorização nos concursos de 

maior expressão, é a interpretação. Os professores constantemente orientam os alunos 

sobre a importância da interpretação para que consigam resolver as questões. Em uma 

das aulas, o professor de Matemática Financeira explicava qual comportamento os 

alunos deveriam ter antes de começar a fazer as questões da prova: “O importante não é 

baixar a cabeça e sair resolvendo a questão, o importante é interpretar. A atitude está na 

interpretação”. O professor de Português também enfatizava com frequência a 

importância da interpretação durante os exercícios que passava para a turma. “É ou não 

é pura interpretação?”, disse depois de explicar o gabarito de uma das questões de prova 

que resolvia. 

A força da interpretação como recurso cognitivo requerido era também 

constatada nos conteúdos da área de direito. A interpretação é justamente uma das 

características da “cultura jurídica brasileira” (KANT DE LIMA, 2011), segundo a qual 

as diferentes doutrinas formam a base do conhecimento que dá substância às decisões 

das autoridades judiciais. 

 

 
A dogmática jurídica, também chamada de doutrina, é uma forma de 

construção do saber própria do campo jurídico que consiste em reunir 

e organizar de forma sistemática e racional comentários a respeito da 

legislação em vigor e da melhor forma de interpretá-la (MENDES, 

2012, p. 40, grifo nosso). 

 

 

Desse modo, o conhecimento jurídico brasileiro é formado pela interação entre a 

lei e a doutrina. Como a doutrina não expressa uma forma consensual de interpretação 

da lei, sendo constituída por diversas “linhas” – conservadora, tradicional, progressista, 
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minoritária, majoritária, etc. – que apresentam visões diferentes de como a lei deve ser 

interpretada, é a decisão do juiz que expressa a versão definitiva de como a lei deve ser 

aplicada em cada caso particular. 

Esse modo de construção do conhecimento jurídico se reflete nas aulas das 

disciplinas de Direito. Assim, a professora de Direito Constitucional de um dos cursos 

dizia sobre o estudo desse ramo do Direito: 

 

 
Nós temos o Supremo Tribunal Federal. A gente vai se basear nas 

decisões do Supremo. Se vocês entrarem no site do Supremo, vocês 

têm, por exemplo, a Constituição Federal com decisões do Supremo, 

que cai tanto pra vocês. Cada artigo da Constituição tem as decisões 

do Supremo, quer dizer, interpretações que o Supremo dá das normas 

da Constituição. É claro que aquilo é gigantesco, é bobagem imprimir, 

até porque vai sendo alterado o tempo todo. O Supremo vai mudando 

seu entendimento o tempo todo. É um problema inclusive isso. Mas ali 

vocês têm a Constituição com as decisões do Supremo, é interessante 

isso. A gente vai ver aqui, eu vou falar pra vocês o que é importante 

sobre a interpretação que o Supremo dá às normas constitucionais. 

 

 

A fala da professora traz mais alguns elementos que precisam ser explicitados 

para que se entenda como funciona o aprendizado do conteúdo jurídico. Parte desse 

aprendizado consiste em entender a relação entre as normas e as decisões judiciais. No 

Brasil, a tomada de decisão dos juízes é orientada pelo princípio do livre convencimento 

motivado (MENDES, 2012), de modo que a decisão é produzida a partir de uma livre 

interpretação sobre as normas – isto é, uma legislação específica –, orientada pelo saber 

doutrinário. A interpretação dos magistrados, baseada e /ou justificada por uma doutrina 

específica, caracteriza o que em termos das categorias êmicas do “mundo do direito” 

(KANT DE LIMA, 2008) é chamado de entendimento. Durante as aulas, os conteúdos 

deveriam ser aprendidos considerando o entendimento que as atuais decisões judiciais, 

sobretudo as do STF, tinham sobre as normas. Como foi demonstrado por Seta (2015), 

as decisões do Supremo não são consensuais sequer em casos de natureza semelhante, o 

que complexifica a tarefa de saber o entendimento da corte sobre diversos pontos. 

 Essa forma de conhecimento atribui à interpretação um papel prioritário no 

processo de aprendizado. O conteúdo deve ser transmitido pelos professores de modo a 

desenvolver nos alunos a habilidade de reconhecer uma interpretação entre várias 

possíveis. Nesse sentido, durante uma aula de Direito Constitucional no curso 

Aprovando, o professor explicava sobre a introdução no final dos anos 1990 do instituto 
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do amicus curiae no direito brasileiro, e como ele vinha sendo interpretado de forma 

diferente pela doutrina e nas decisões judiciais: 

 

 
A figura do amicus curie pode ser considerada uma intervenção de 

terceiros. Alguns autores entendem que sim, outros que não. Você vai 

ter que avaliar na hora da prova. Você vai ter que avaliar. Alguns 

entendem o amicus curie sendo uma espécie de intervenção de 

terceiros. Outros dizem que não, que intervenção de terceiros é se 

tivesse interesse na causa, e o amicus curie não pode ter interesse na 

causa. Senão, ele nem seria ouvido. O Gilmar Ferreira Mendes diz que 

é uma espécie de intervenção de terceiros.  

 

 

Uma das alunas, então, perguntou: “Mas professor, na hora da prova a banca 

deixa implícito o que ela pensa, qual sua interpretação?”. O professor respondeu que 

não, pois os candidatos já teriam que saber o “pensamento” da banca, isto é, sua 

interpretação sobre o tema, ou analisar as alternativas e chegar até a resposta correta por 

exclusão. 

Nesse sentido, pude perceber que a maior dificuldade que os alunos tinham para 

resolver as questões de prova estava relacionada à interpretação dos enunciados e das 

alternativas de resposta. Os professores já costumam alertar os alunos sobre essa 

dificuldade. A professora de Direito Constitucional disse, certa vez, após ler o 

enunciado de uma questão durante a aula: “A linguagem é difícil, eu sei. Às vezes 

parece até que o português está errado. Mas eles fazem isso de propósito, para ver se 

vocês sabem interpretar o que estão lendo. E às vezes é de difícil interpretação.”. Na 

mesma direção, depois de um aluno dizer em tom de reclamação que uma questão de 

prova em análise na aula não estava bem-feita, o professor respondeu: “A questão é 

malfeita. Na prova, a questão é sempre muito malfeita. Já estou te adiantando.”. Por 

questão malfeita, o professor se referia à dificuldade intencional de interpretar o 

enunciado e/ou as alternativas de resposta das questões. 

Essa dificuldade pode parecer óbvia quando se trata das disciplinas de Direito e 

de Português, mas ela aparecia também em disciplinas como Matemática Financeira, 

Raciocínio Lógico e Contabilidade. Mesmo para os alunos formados na área de exatas, 

como engenheiros e contadores, e que, portanto, tinham mais domínio das operações 

matemáticas, a resolução das questões permanecia complicada em função da 
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compreensão pedida no enunciado e nas alternativas de resposta, e não das operações 

que deveriam ser feitas e resolvidas (como contas e equações). 

 

 
Em que o pessoal erra? É na interpretação. É a interpretação que deixa 

as pessoas numa situação difícil na prova, não é a matemática. Se você 

lê e não consegue montar isso aqui [aponta para uma equação no 

quadro elaborada a partir do enunciado da questão], não é matemática, 

é interpretação. Interpretou mal, vai dançar. (Professor de Matemática 

Financeira). 

 

 

Ou seja, na maioria dos casos, como pude constatar a partir das dúvidas que os 

estudantes manifestavam durante as aulas, o problema não era a complexidade das 

contas e equações matemáticas a serem resolvidas, mas a complexidade da interpretação 

requerida nos enunciados e nas alternativas de resposta das questões que dificultava 

transformar as informações disponíveis em contas e equações. 

Essa “complexidade” propositadamente projetada nas questões de prova também 

trazia inconvenientes para os próprios professores, que muitas vezes se viam incapazes 

de compreender os enunciados ou as alternativas de resposta das questões. Em uma aula 

ocorrida dias depois da realização de um concurso, o professor de Matemática 

Financeira comentou sobre a prova: “A prova era tão ruim, mas tão ruim, que eu não 

consegui resolver quatro questões. Não entendia o enunciado, nada. O cara [os 

responsáveis pela elaboração da prova] devia estar cheirado, bêbado, ou então era carta 

marcada, para a matemática não interferir no processo de seleção”. 

A força da interpretação e da memorização como recursos cognitivos 

especialmente demandados na preparação para os concursos públicos pode ser 

percebida também a partir do modo pelo qual os agentes pedagógicos e os estudantes 

caracterizam os tipos de questões e as provas. Durante o trabalho de campo e as 

entrevistas que realizei, meus interlocutores sempre faziam referência à existência de, 

por um lado, provas e questões literais e, por outro, provas e questões interpretativas. 

Na entrevista com um conhecido personagem do universo de preparação para concursos 

no Rio Janeiro, quando perguntei o que era mais exigido nas provas, tive a seguinte 

resposta: 

  

 
Interpretação, característica Cespe/UnB, você tem que interpretar. 

Interpretar é muito mais importante do que memorizar aquele negócio. 
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Você precisa trabalhar em cima daquilo. Você também tem provas 

que valorizam muito a memorização. Mas isso depende de quem está 

fazendo a prova, não depende do órgão (Diretor pedagógico de curso 

preparatório). 

 

 

Como está presente na fala acima, a valorização maior ou menor da 

interpretação ou memorização em uma prova vincula-se diretamente à banca que 

organizou o concurso, e que, portanto, formulou a prova61. Assim, o modelo de prova da 

Cespe/UnB, citado pelo diretor pedagógico de um curso, é reconhecido por exigir mais 

interpretação do que memorização dos candidatos, impedindo também que a resposta 

seja dada por “intuição” ou “bom senso”, como gostam de dizer professores e alunos, a 

partir das alternativas disponíveis nas provas de múltipla escolha. Na conversa com um 

professor do curso Aprovando, ao falar sobre o tipo de preparação que era preciso ter 

para chegar à aprovação, ressaltou que: 

 

 
Depende muito da prova. Você tem prova interpretativa, dependendo 

da banca. Varia muito de banca pra banca. Então, o que acaba 

acontecendo com o candidato é que ele tem que ter um jogo de 

cintura. Mudou a banca, ele muda a forma de estudar dele (Professor 

de Direito Tributário). 

 

 

Assim como o Cespe era considerado uma banca mais interpretativa por meus 

interlocutores, outras eram vistas como privilegiando mais a memorização em suas 

provas, compostas pelas chamadas “questões literais”. Era o caso da Fundação Carlos 

Chagas (FCC), que alguns estudantes do curso chamavam jocosamente de “Fundação 

Copia e Cola”, recriando a sigla FCC com palavras que fazem alusão à memorização 

que caracterizaria as questões de suas provas. Para professores e estudantes, a 

prevalência da interpretação ou da memorização nas provas é um indicativo também do 

nível dos concursos realizados, como explicado por professores para a turma durante 

aulas que acompanhava no curso Meta: 

 

 
As questões do nível de concurso que vocês vão fazer não são mais 

questões literais. Não existe mais isso. Mas é evidente que, pra você 

                                                           
61  As entidades organizadoras de concurso podem ter sua própria equipe de professores e também 

convidar professores ou outras especialistas em suas áreas de atuação para formularem as questões de 

prova. 
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responder a questão, você tem que saber a letra da lei (Professora de 

Direito Constitucional). 

 

Essa lei é fácil para questão literal. Questão de ensino médio. Aí é 

realmente mais fácil. Aprendendo macetinho e decoreba. Não é o caso 

de vocês (Professor de Direito Administrativo). 

 

Não pode ser letrista da lei. Não cai letra de lei na prova para quem 

vai ganhar vinte mil, por favor! (Professor de Direito Tributário). 

 

 

As questões literais são aquelas em que a memorização de conteúdos por parte 

dos candidatos é suficiente para que possam ser resolvidas. A exigência da 

memorização nas provas é inversamente proporcional ao nível e prestígio dos 

concursos. Nos concursos em que se exige apenas ensino fundamental ou médio, a 

memorização é mais utilizada, sendo menos relevante à medida em que os concursos 

sejam para cargos de maior prestígio, com exigência de nível superior. Nestes concursos 

aumenta o valor da interpretação como recurso cognitivo a ser mobilizado para que os 

candidatos consigam chegar à resposta correta das questões de prova. Assim, costuma-

se atribuir maior grau de facilidade às provas quanto mais questões literais elas tenham, 

e maior grau de dificuldade conforme mais questões interpretativas sejam utilizadas. 

É importante ressaltar que, como está implícito na primeira das duas falas 

anteriores, referente aos conteúdos da área de direito, é preciso fazer uso da 

memorização mesmo nas questões interpretativas. Nestas últimas, porém, ela deve ser 

conjugada também à interpretação. Portanto, a memorização é quase sempre um recurso 

cognitivo requerido para se resolver as questões de prova de concursos. 

As questões interpretativas são frequentes em todas as disciplinas, por isso é 

comum se referir também a “provas interpretativas”, uma vez que assim se expressa a 

ideia mais geral de que se trata de uma exigência cognitiva que perpassa os conteúdos 

das diferentes disciplinas. Nesse tipo de questão é comum que o enunciado descreva 

algum caso ou situação hipotética – chamados de “historias” ou “historinhas” por 

professores e estudantes –, que contenha informações a partir das quais deve-se chegar à 

resposta da questão. 

 

 
O cara te conta uma história e você tem que avaliar a decisão que ele 

tomou. Se a decisão é constitucional, se a decisão não é constitucional, 

se a decisão é dentro da lei. A Cespe gosta muito desse tipo de prova 

na Polícia Federal. Polícia Federal, muitas questões são assim: 'você é 
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um delegado, não sei o que lá...'. Aparece uma situação e aí fala 

'julgue as afirmativas que são verdadeiras'. Ele vai contando uma 

história e você tem que dizer 'não, essa não pode ser. Essa é 

verdadeira. Falsa'. O cara, com base na interpretação da situação que 

foi posta no enunciado, vai aplicando o conhecimento que ele tem das 

disciplinas. Essa é a prova, do meu ponto de vista, mais difícil que 

pode ter. Porque ela exige, além de conhecer a matéria, ou a 

legislação, o que seja, ele precisa interpretar o que o cara está dizendo 

ali na questão e depois fazer uma análise com base na historinha que o 

cara contou ali em cima. Então, esse é um nível de prova mais alto. 

Por isso que os candidatos têm muito medo da Cespe. Cespe/UnB é o 

terror de candidato pra concurso (Diretor pedagógico de curso 

preparatório). 

 

 

No caso dos conteúdos da área de direito, as questões interpretativas exigem 

maior conhecimento de doutrina e de jurisprudência do que as questões literais, que 

exploram mais a chamada “decoreba”. Para exemplificar os tipos de questões com 

maior clareza, podemos ver abaixo duas questões de direito constitucional sobre o 

mesmo tema, “direitos sociais”, em que se percebe como os conteúdos podem ser 

cobrados de forma diferente nas provas, exigindo a utilização de diversos recursos 

cognitivos. 

 

 
A Constituição Federal prevê, expressamente, dentre os direitos sociais, que é 

direito dos trabalhadores urbanos e rurais, a  

  a) redução do salário proporcional a diminuição do trabalho limitada em 10%. 

  b) redução do salário proporcional a diminuição do trabalho limitada em 30%. 

  c) redução do salário proporcional a diminuição do trabalho limitada em 15%.  

  d) irredutibilidade do salário, salvo o disposto em acordo coletivo, sendo vedada a 

convenção coletiva estipular qualquer tipo de redução salarial.  

  e) irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo.62 

 

Considerada a Constituição e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre 

o piso salarial, é correto afirmar que  

  a) a existência de piso salarial nacional para determinada categoria não impede a 

fixação de piso salarial estadual para a mesma categoria, desde que maior.  

  b) é harmônica com a Constituição da República a lei estadual que, a pretexto de 

fixar piso salarial no respectivo âmbito geográfico, institui, por não levar em conta 

extensão e complexidade do trabalho, salário mínimo estadual.  

  c) não viola o poder normativo da Justiça do Trabalho lei estadual que não exclui 

dos seus efeitos a hipótese de piso salarial determinado em dissídio coletivo.  

  d) o piso possui natureza de liberdade pública.  

  e) não ofende o princípio da autonomia sindical a lei estadual que determina a 

participação do respectivo Governo estadual nas negociações entre as entidades 

                                                           
62 Aplicada no concurso  para o TRT - 24ª REGIÃO (MS) - Técnico Judiciário - Área Administrativa, em 

2017, promovida pela FCC. A alternativa considerada correta foi a letra e. 
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sindicais de trabalhadores e empregadores para atualização dos pisos salariais que 

fixa.63 

 

 

 Cada questão acima exige um esforço cognitivo diferente, tanto do ponto de 

vista qualitativo como quantitativo. Na primeira, a fonte do conhecimento exigido é a 

Constituição Federal. O trecho que consta na opção de resposta correta, a letra e, é uma 

reprodução literal do inciso VI, do artigo 7º da referida lei. Para chegar à resposta 

correta, portanto, bastava ao candidato memorizar o trecho da legislação, reconhecendo-

o na hora da prova. Esse tipo de questão, entre professores e estudantes, é considerado 

como tendo um baixo nível de dificuldade. 

 Já na segunda questão, além de ter conhecimento da Constituição e da 

jurisprudência do STF sobre o tema, que, como vimos, não é consensual, o candidato 

deve também dominar diversos termos e conceitos – por exemplo, “poder normativo”, 

“princípio da autonomia sindical” – que aparecem nas opções de resposta e que são 

oriundos da doutrina, sem o que não consegue compreender as afirmações de cada 

opção. Além disso, precisa interpretar qual das afirmativas está em acordo ou desacordo 

com aquelas legislações. Por envolver o conhecimento de diferentes legislações e da 

doutrina e ainda o recurso cognitivo da interpretação, essa segunda questão já é 

considerada como possuindo um nível de dificuldade mais alto se comparada à 

primeira. 

 A prevalência da memorização e da interpretação como recursos cognitivos 

exigidos nas provas escritas de concurso, e sobretudo a primazia do segundo sobre o 

primeiro, nos leva a indicar mais uma diferença que os testes de inteligência tiveram 

quando de sua adaptação para o contexto brasileiro. Os testes foram criados para 

sistemas de comunicação em que a escrita é concebida de acordo com os princípios do 

literalismo (CRAPANZANO, 2000). Entre suas características está a prioridade da 

escrita sobre a oralidade, a centralidade na função referencial, e não contextual, da 

mensagem. O significado da escrita é concebido como se fosse literal, embora possa não 

ser necessariamente claro, o que significa que deve ser encontrado dentro dos elementos 

do próprio texto escrito, não requerendo um suporte externo a partir do qual deve ser 

compreendido.  

                                                           
63 Aplicada no concurso  para o TRT - 1ª REGIÃO (RJ) – Juiz do Trabalho - Área Jurídica, em 2011, 

promovida pela FCC. A alternativa considerada correta foi a letra c. 
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É essa relação dos agentes com a escrita que está implícita nas teses de Jack 

Goody (GOODY, 1988; GOODY; WATT, 1963) sobre o papel da escrita e os efeitos 

cognitivos de sua introdução nas sociedades, cujo objetivo central é demonstrar como a 

emergência de certos processos de comunicação promoveu o desenvolvimento de uma 

tradição crítica e a capacidade de acumular mais conhecimentos. Segundo o autor, por 

sua natureza, a escrita é um ato comunicativo que torna o discurso afeito a um exame 

mais minucioso, detalhado, em comparação com a comunicação verbal. A escrita fixaria 

e enrijeceria os sentidos, ao contrário da efemeridade e da flexibilidade da mensagem 

transmitida através da oralidade. Essas características da escrita é que permitem sua 

objetividade, tal como requerida nos testes de inteligência, pois ela garante a 

uniformidade de sentidos de quem transmite e de quem recebe o texto escrito. 

Em análise sobre os usos da escrita em Madagascar e no Japão, Maurice Bloch 

(1998) questionou a tese de Goody sobre as transformações que a introdução da escrita 

provocaria nas sociedades, como a de que ela seria politicamente libertadora e 

aumentaria a capacidade crítica dos sujeitos. Essa relação entre o conhecimento e a 

escrita concebida por Goody, argumentou Bloch, é etnocêntrica e ilusória, pois seria 

resultado de uma visão culturalmente específica com pretensões de ser uma tese 

universalista. 

 Nesse sentido, as análises da problemática sobre o contexto brasileiro tendem 

também a contrariar a posição de Goody.  Como foi apontado por Pinto (1999), no 

Brasil prevalecem relações interpretativas dos agentes em relação ao texto. O autor 

indicou a existência de relações interpretativas no que concerne ao uso da escrita no 

ensino superior brasileiro, onde o texto escrito só ganha legitimidade depois de uma 

interpretação autorizada fornecida pelo professor por meio da oralidade durante as 

aulas, o que também tende a ser reproduzido na transmissão de conhecimento nas 

escolas (MAIA, 2014). 

 Como pôde ser observado nos cursos preparatórios, na tradição de conhecimento 

propedêutica que informa as relações de aprendizado dos candidatos ao serviço público 

prevalece essa modalidade de relação com a escrita, seja nas provas, sobretudo nas 

chamadas “questões interpretativas”, seja na forma de transmissão do conhecimento, 

consagrando a memorização e a interpretação como recursos cognitivos essenciais para 

o bom desempenho nos processos seletivos. 
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 O que nos parece mais importante nessa modalidade de relação com a escrita e 

nos recursos cognitivos mobilizados durante a preparação dos estudantes é que eles 

decorrem da ilegibilidade (DAS, 2007) característica do conhecimento de concurso, ou 

seja, de sua natureza obscura e incerta. A centralidade da memorização e da 

interpretação é significativa, pois mostra que o conhecimento gerado não é fruto de um 

processo de compreensão crítica dos conteúdos, mas da inculcação destes de modo a 

demandar que sejam reconhecidos – seja de forma literal, através da memorização, da 

“decoreba”, ou de forma exegética, por meio da identificação de uma interpretação 

esperada – e não necessariamente compreendidos. 

  

3.5 A transmissão do conhecimento: modalidades de ensino e recursos didático-

pedagógicos 

 

Antes de falarmos das aulas e dos recursos didático-pedagógicos que os 

professores utilizam durante elas, é importante pontuar que o aprendizado para 

concursos cada vez mais se realiza de forma mista. A relação entre o ensino presencial e 

o ensino à distância é um ponto importante para a compreensão da atual condição de 

preparação para os concursos que os candidatos vivenciam. Como foi mencionado no 

capítulo anterior, existe uma tensão por parte dos agentes pedagógicos entre essas duas 

modalidades de ensino, apesar de alguns cursos presenciais disponibilizarem cada vez 

com mais frequência em seus sites cursos à distância. Há também, ainda que em 

quantidade bem menor, cursos à distância que cresceram e começaram a oferecer aulas 

presenciais. Alguns cursos preparatórios oferecem pacotes de disciplinas ou módulos 

em que há aulas oferecidas presencialmente e outras à distância. 

 Para os candidatos a relação entre essas modalidades de ensino não é percebida, 

em geral, como conflituosa ou prejudicial para seu processo de aprendizado. A grande 

maioria dos estudantes dedicados à preparação para concursos públicos faz uso, em 

alguma medida, tanto do ensino presencial, através da frequência aos cursos 

preparatórios, como também do ensino à distância, sobretudo adquirindo cursos online e 

acessando, mediante o pagamento de taxas relativamente baixas64, questões de provas 

                                                           
64 O mais importante site que oferecia esse serviço tinha planos que custavam de R$ 18,00 a R$ 20,00 por 

mês. 
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anteriores em bancos de provas disponibilizados em sites especializados nessa área de 

preparação. 

 

        
Figura 5 – Jovem estudando para concursos públicos na biblioteca da FGV, assistindo aula 

online e utilizando livros voltados para concursos (Por Bóris Maia). 

 

 Durante o trabalho de campo nos cursos que frequentei, era comum que os 

estudantes comentassem com seus colegas sobre como utilizavam outras modalidades 

de ensino para se preparar para os concursos. No intervalo de uma das aulas, com parte 

da turma reunida em torno de uma mesa da lanchonete próxima ao curso Meta, um dos 

alunos contava que havia contratado a poucas semanas o serviço de um professor de 

Direito Administrativo que lhe enviava questões selecionadas de acordo com os 

concursos de seu interesse. Recomendou aos demais colegas o serviço, dizendo que 

com isso economizava tempo em ficar procurando as questões pela internet. Uma das 

alunas sentadas à mesa indicou também um site que estava transmitindo aulas 

gratuitamente por tempo limitado. 

Seja no ensino presencial, seja no ensino à distância, a transmissão de 

conhecimento efetuada pelos professores durante as aulas segue um modelo já 

estabelecido nos cursos preparatórios. As aulas compõem-se basicamente de duas 

atividades, a exposição de conteúdo e a resolução de exercícios. A explicação dos 

conteúdos das diferentes disciplinas é entremeada com a resolução de questões de 

prova, sendo expressamente contraindicado pelos responsáveis dos cursos e censurado 
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pelos alunos o modelo de aula somente expositiva, em que os professores se restringem 

à explanação de teorias de suas disciplinas. 

Em alguns cursos, os responsáveis pela contratação do professor, geralmente o 

coordenador ou o diretor pedagógico, indicam aos novos professores interessados em 

entrar para o segmento de concursos como deve ser o modelo de aula para satisfazer a 

exigência dos alunos em sala. O coordenador de um dos cursos me disse que logo 

explica a esses professores qual a “cartilha” que devem seguir: “teoriazinha, questões de 

provas anteriores, teoriazinha, questões de provas anteriores”. Segundo esse mesmo 

coordenador, esse modelo de aula “é a fórmula mágica. Não tem erro”. 

Entretanto, no contexto de preparação para concursos, são reconhecidos dois 

tipos de professores, os “acadêmicos” e os “concurseiros”, que se caracterizam pela 

ênfase maior ou menor na explanação de teoria ou na resolução de questões de prova 

durante suas aulas. O “professor concurseiro”, assim chamado por ser geralmente um 

ex-concurseiro, agora servidor público e que vivenciou a rotina de estudar para 

concursos, é mais focado na resolução de exercícios. Alguns fazem questão de expressar 

para a turma sua identificação com a preparação para concursos. O professor de direito 

administrativo do curso Aprovando, em sua primeira aula, disse: “eu sou do mundo dos 

concursos. Sou concurseiro de carteirinha. Atualmente estou no Ministério Público 

Federal”. É comum que na aula desses professores os conteúdos sejam explicados 

através da resolução de questões de prova. Os professores leem o enunciado de uma 

questão e aí então é que identificam os tópicos a serem explicados e começam a falar 

brevemente sobre eles, fazendo o mesmo com as opções de resposta. 

Já o professor acadêmico dá mais ênfase em suas aulas para a explicação de 

teoria, embora também costume resolver questões de prova. É muito comum encontrar 

esse tipo de professor na área do Direito, mais do que nas demais, pois muitos 

candidatos nunca tiveram qualquer conhecimento sobre tais conteúdos no ensino médio 

ou no ensino superior. Como os professores costumavam dizer, os estudantes chegam 

sem “base” de Direito, sendo necessário aulas mais teóricas para explicar os princípios e 

conceitos mais básicos antes que sejam propostos exercícios para a turma. 

 

 
Tem a necessidade daquele professor um pouco mais tradicional, 

porque tem disciplina que precisa. Você vai estudar matemática. Se o 

professor for muito focado em exercício, o cara que tem dificuldade 

com matemática não consegue sair do lugar. Então, não adianta botar 
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o professor focado em exercício numa turma iniciante. Não posso. Eu 

tenho que botar um professor um pouco mais acadêmico pra mais 

tarde esse cara pegar um professor concurseiro que vai arrastar ele nas 

questões até a prova. A mesma coisa os Direitos. Tem gente que 

estuda pra cargo de nível médio, e se cobra Direito Constitucional, 

Administrativo, às vezes Penal, Processo, Civil. E eu tenho que dar a 

esse aluno, se eu tenho um pouco mais de tempo, uma base. Porque 

ele não tem base nenhuma. Ele tem nível médio. Provavelmente ele 

nunca viu nada sobre Direito. Então, eu tenho que ter alguém que 

explique a ele os conceitos básicos do Direito, pra depois jogar um 

professor que arraste ele até a prova. Os dois se completam. 

 

 

 Essa fala evidencia que não há apenas um estilo de professor e de aula ideal no 

segmento de preparação para concurso. Tanto um quanto a outra dependem do nível de 

conhecimento dos estudantes. Por isso, os diferentes tipos de turmas oferecidas pelos 

cursos permitem que os dois tipos de professores, classificados como “concurseiros” e 

“acadêmicos”, satisfaçam as necessidades dos candidatos de acordo com o momento do 

processo de aprendizado em que estejam situados. O professor concurseiro se torna o 

mais apropriado para as turmas de exercícios, embora não apenas para estas, lançadas 

em geral na iminência da realização de algum concurso. Por outro lado, o professor 

acadêmico é muito demandado nas turmas mais iniciantes, que geralmente têm uma 

duração maior do que as turmas de exercícios. 

Mesmo nas disciplinas de direito ou matemática para turmas de iniciantes, no 

entanto, quando os professores tendem a estruturar suas aulas apenas com a explanação 

de teoria, é quase certo de que encontrarão dificuldades com os estudantes e com os 

diretores ou coordenadores dos cursos preparatórios. As aulas “muito acadêmicas” são 

frequentemente associadas ao conhecimento transmitido no âmbito das faculdades e 

universidades, não sendo adequadas às necessidades dos candidatos:  

 

 
O professor de concurso público é um cara especializado naquilo. Não 

adianta botar um cara de direito constitucional que o pessoal da 

faculdade adora. Bota ele para dar aula de concurso, ferrou. Vai dar 

merda (Diretor pedagógico de curso preparatório). 

 

Porque o cara chega aqui pra mim e fala: “Sou professor de Direito 

Administrativo. Eu tenho mestrado, doutorado, tenho não sei o que, 

tenho não sei o que lá...”. Se tiver oportunidade, eu até vou colocar o 

cara para dar aula. Mas aposto dez contra um que ele não vai ficar. A 

não ser que ele me ouça. Mas ele não vai me ouvir. Se ele tiver 

mestrado, doutorado, vai querer fazer aquele discurso bonito, pegando 
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a história do Direito, as vertentes, a lógica. Aí ele fala: “Eu preciso só 

de uma aula a mais, porque volto lá no direito francês pra fazer 

analogia...”. Ih, esquece! Não dá não. Aqui, eu posso botar o cara pra 

dar aula, mas quem vai deixar em sala ou não é o aluno. Se quer voltar 

no Direito francês, fodeu! Eles não vão deixar o cara em sala. É 

bacana como uma palestra. Mas o aluno chega em casa e não faz 

nenhuma questão de prova anterior. 

 

 

 O conhecimento de concurso adquirido nos cursos preparatórios, em 

comparação com aquele ensinado nos bancos das escolas e universidades, tem um 

caráter pragmático muito mais evidente. Ele proporciona um saber prático (GUEDES, 

1997) inteiramente voltado para o bom desempenho dos estudantes em provas. Assim, 

as modalidades de ensino que são utilizadas durante a preparação para os concursos, em 

que pese a variação interna que se pode encontrar com relação aos tipos de professores, 

cursos e estudantes, fazem parte de uma tradição de conhecimento propedêutica que 

permeia todo o aprendizado dos candidatos ao serviço público no Brasil. 

O caráter propedêutico do tipo de conhecimento que se adquire nesse segmento 

educacional pode ser claramente percebido pela fala de um professor de matemática 

financeira de um dos cursos que acompanhei, enfatizando a especificidade do trabalho 

pedagógico que desempenha como profissional especializado na preparação para 

concursos: 

 
 

Eu não sou professor, eu sou instrutor. Dei aula em vestibular. 

Instrutor é tiro curto. Tiro curto. Se me perguntar a história da 

matemática, isso para mim é cultura inútil. Eu preciso me concentrar 

no contexto do meu dia a dia. Qual o contexto do meu dia a dia? 

Preparar os alunos pra chegar lá e gabaritar uma prova de matemática 

financeira (Professor de matemática financeira). 

 

 

Como no caso dos cursos pré-vestibulares, citados pelo professor, o aprendizado 

ocorrido nos cursos preparatórios para concursos públicos é voltado para o bom 

desempenho dos estudantes em provas, no caso, aquelas aplicadas em processos 

seletivos de admissão ao serviço público. O modelo das provas e das questões que a 

compõem determinam todo o processo de aprendizado, uma vez que representam uma 

modalidade própria de codificação do conhecimento e, por consequência, exigem 

também materiais e recursos didático-pedagógicos adequados para a transmissão desse 

conhecimento. 
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 O aprendizado do conteúdo durante as aulas é feito a partir de materiais didáticos 

indicados e/ou produzidos pelos próprios professores. Em todas as disciplinas, os 

professores produzem apostilas, que são a base das aulas. Elas podem ser vendidas em 

formato impresso ou disponibilizadas digitalmente para os alunos, dependendo do 

curso. A maioria das apostilas é formada pela reunião dos slides que são projetados nos 

quadros da sala durante as aulas. Ocorre nessas aulas, em grande medida, o que Bronz 

(2011) chamou de digitalização do discurso, tratando da comunicação profissional de 

empreendedores e consultores envolvidos em atividades de licenciamento ambiental, 

onde imperavam as apresentações de PowerPoint. O discurso professoral, embora 

continue sendo feito oralmente, é orientado pelos “powerpoints”, nos quais os 

conteúdos da aula são distribuídos em vários slides. Os alunos acompanham a 

explicação do professor e vão fazendo anotações na apostila a partir da explicação e das 

complementações à apostila que os professores escrevem no quadro durante as aulas. 

 

 

Figura 6 – Slide da apostila projetado no quadro com anotações (em vermelho) feitas pelo 

professor   durante a aula de contabilidade (Por Bóris Maia). 

 

 É importante diferenciar dois tipos de apostilas que existem no universo de 

preparação para concursos. As apostilas que os professores usam nos cursos são 

“exclusivas”, no sentido de que são produzidas por eles próprios para o módulo 

disciplinar que vão oferecer no curso. Porém, há outro tipo de apostila, geralmente 

vendida em bancas de jornal e livrarias, que são produzidas especialmente quando da 
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divulgação de um concurso. São voltadas para uma preparação de curto prazo, mais 

usadas em concursos cuja exigência é de nível fundamental e médio. Essas apostilas são 

veementemente criticadas no contexto de cursos preparatórios e na preparação para 

carreiras de estado mais prestigiosas. Um dos professores do curso Aprovando, para 

enfatizar a qualidade desse tipo de material didático, chamava essas apostilas de 

“bostilas” (junção de bosta e apostila) pelo fato de os conteúdos aparecerem muito 

sintetizados; isso quando há explicação de conteúdo, pois várias dessas apostilas apenas 

reúnem questões de provas anteriores sobre as matérias do concurso para o qual são 

voltadas. 

 Todos os professores, de todas as disciplinas, utilizavam suas apostilas exclusivas. 

Isso já é uma demanda dos cursos preparatórios aos professores. Alguns, em suas aulas 

iniciais, sempre explicavam aos alunos que o curso seria centrado no conteúdo das 

apostilas. Ao falar sobre as apostilas que produziu e que eram a base de sua aula, o 

professor de Matemática Financeira disse: “Pode esquecer qualquer livro, qualquer 

coisa. Não tem material melhor do que esse. Essa é a minha experiência, trinta anos 

dando aula. Tá tudo aí”. Ao longo de todo o curso, esse professor falou em várias das 

aulas que a apostila era suficiente para passar em qualquer concurso, e se recusava a 

indicar outros materiais para o estudo da Matemática Financeira. 

 Outros, porém, reafirmam a centralidade das apostilas para o acompanhamento das 

aulas e do estudo dos alunos, mas também indicam outros materiais complementares 

que os alunos podem ou devem buscar. Nesse sentido, a professora de Direito 

Constitucional do curso Meta, em sua primeira aula, explicava para os alunos sobre o 

material: 

 

 
Tem que ler alguma coisa? Nada! Nada! Porque o que vai cair é o que 

a gente vai ver aqui. Fiquem tranquilos. Eu aprofundo o suficiente 

para vocês não terem nenhum susto na hora da prova. Agora, se vocês 

querem ler alguma coisa... porque vocês vão achar difícil no início, 

vão achar a parte doutrinária muito pesada. Mas não tem jeito, tem 

que começar por ela. Depois vocês vão ver que a coisa vai fluir com 

muito mais facilidade. Eu tenho certeza que ao final vocês vão estar 

muito bem. Isso eu garanto a vocês. Até porque eu me repito o tempo 

todo. Então, não há necessidade de ler, mesmo que vocês fiquem 

assim “ai, não estou entendendo”. Calma, você vai entender, aos 

pouquinhos você vai entender. Mas se vocês quiserem uma 

bibliografia, eu tenho aqui para vocês. 
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 Depois da fala, a professora escreveu no quadro o título de alguns livros de 

constitucionalistas e de alguns sites que poderiam ser úteis no aprendizado dos 

estudantes. No caso das disciplinas de Direito, é recomendado aos alunos que sempre 

tragam a legislação mais importante correspondente ao ramo do Direito estudado, como 

a Constituição Federal, no caso do Direito Constitucional, e o Código Tributário 

Nacional, no caso do Direito Tributário. Em alguns casos, os professores indicam 

alguns livros para concursos que os alunos podem comprar, embora nunca os utilizem 

durante a aula. 

 Vários dos professores dos cursos que frequentei também eram autores de livros 

para concursos. Ainda assim, durante suas aulas, o material didático que utilizavam 

junto com os alunos era a apostila. Isso não impedia os professores de divulgarem seus 

livros durante as aulas de suas disciplinas. O professor de informática do curso 

Aprovando, depois de explicar um conteúdo que havia sido cobrado numa questão de 

prova recente, disse para a turma: “me mostre um livro que tenha esse conceito”. Depois 

do silêncio da turma, indicou seu próprio livro, afirmando que era o único no mercado 

que contemplava aquele tema. 

Existem várias editoras que são dedicadas exclusivamente à publicação de livros 

para concursos. Uma delas é a Editora Ferreira, sediada no Rio de Janeiro e fundada 

pelo professor e fiscal Ricardo Ferreira no ano de 2002. Segundo seu fundador, a editora 

surgiu inicialmente com o propósito pouco ambicioso de publicar apenas os textos por 

ele produzidos e de alguns professores conhecidos seus. Ricardo já escrevia alguns 

livros desde o início dos anos 1990, pagando um profissional para diagramar e uma 

gráfica para imprimir, vendendo posteriormente para os alunos dos cursos em que dava 

aula. Com o aumento da procura pelo material que produzia, além do fato de outros 

professores que lhe procuravam demonstrando interesse em publicar seus próprios 

trabalhos, Ricardo decidiu por criar uma editora. 

A editora que já chegou a ter trinta funcionários, empregava agora oito. Numa 

conjuntura de crise, Ricardo afirmava que a continuidade da editora se devia ao tipo de 

público para quem produziam seus livros, cujo foco era direcionado aos concursos da 

área fiscal, área judiciária para analistas e técnicos e área de tribunais de conta. Segundo 

ele, seus clientes constituíam 
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[...] um público de um nível um pouco acima da média. Um público 

com o perfil de aprovação. E para você ter um público que consuma 

livros, que custam de 100 até 150 reais, é preciso que essas pessoas 

tenham poder aquisitivo, senão elas não vão comprar. Em geral, são 

pessoas que já estão trabalhando, querem fazer um upgrade, já são 

servidores de nível médio ou até de nível superior, e querem uma 

remuneração melhor. E aí investem para melhorar de condição. Então, 

custa caro se preparar para concurso. Principalmente os concursos 

mais de elite, como Rio Branco, área fiscal, jurídica, magistratura. 

Custa muito caro. Mesmo diante dessa crise... você vê que as 

empresas de maneira geral estão com dificuldade de se manter em 

funcionamento. E a gente consegue manter a editora em 

funcionamento, com relativa tranquilidade, porque tem esse público 

fiel. A gente tem uma dificuldade de manter uma atividade escalada, 

de fazer uma produção sem limite para um público em geral. Mas, ao 

mesmo tempo, a gente tem esse público fiel que sustenta a empresa 

todos esses anos (Ricardo Ferreira). 

 

 

 Até a data em que conversamos, em agosto de 2017, a editora tinha cerca de 

duzentos livros publicados. Ricardo é autor de aproximadamente quarenta deles65. A 

tiragem mínima é de mil exemplares por título, mas pode chegar até a dez mil 

dependendo do título e da conjuntura. No ano de 2017, Ricardo disse que a tiragem 

média era de 1500 exemplares, pois o mercado estava em baixa em função da crise 

econômica e da suspensão dos concursos federais promovida pelo governo Temer. 

Essas obras voltadas para concursos públicos compõem um espaço importante 

do mercado editorial brasileiro, garantindo lugar de destaque nas prateleiras das 

livrarias, como se pode ver pela foto abaixo (figura 7). No ano de 2016, as obras 

classificadas como “Não Ficção Especialista”, um dos quatro gêneros do setor editorial 

brasileiro de acordo com a divisão proposta pela pesquisa Painel de Vendas de Livros 

no Brasil, foram as mais vendidas (28,58% das vendas do mercado editorial), com 

destaque para os livros dedicados a concursos públicos e medicina (NIELSEN, 2017). 

Isso se explica em boa parte pelo valor dos livros, que costuma ser de duas a quatro 

vezes maior do que o valor médio dos livros de ficção. 

  

                                                           
65 Ricardo não sabia ao certo a quantidade de livros que havia publicado como autor pela editora. Disse 

que era entre trinta e quarenta, sem contar as várias edições de cada livro. 
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Figura 7 – Setor exclusivo para livros voltados à preparação para concursos públicos em uma 

filial da maior rede de livrarias do país na zona norte do Rio de Janeiro (Por Bóris Maia). 

 

 

3.6 A lógica da urgência e a seletividade  

 

No contexto de preparação para os concursos públicos, obter conhecimento 

significa deter a capacidade de resolver questões de prova corretamente em um tempo 

determinado. Quanto mais questões são solucionadas e menos tempo é dispendido, mais 

conhecimento de concurso tem o candidato. 

Isso demanda de alunos e professores o domínio de um conjunto de técnicas para 

que se chegue ao rendimento esperado: a aprovação no concurso. A assimilação dessas 

técnicas é fundamental para os alunos não apenas para que consigam compreender os 

conteúdos referentes às diferentes disciplinas estudadas, mas sobretudo porque durante 

a preparação para concursos estão submetidos a uma lógica da urgência (BOURDIEU, 

1998), isto é, a propensão e capacidade de fazer um uso intensivo do tempo.  O objetivo 

é que o aprendiz adquira uma destreza que lhe habilite a dar respostas imediatas, no 

menor espaço de tempo possível, a qualquer tipo de questão. 

As provas de concurso, em especial aquelas aplicadas em concursos da área 

fiscal, geralmente contêm um número relativamente extenso de questões, de modo que 

para o candidato ter um bom desempenho na prova, um fator essencial é a agilidade em 

resolvê-las. Considerando o tempo de prova, sabe-se que os candidatos têm em média 
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três minutos para cada questão. Assim, quanto mais rápido consegue resolver uma 

questão, mais tempo tem para se dedicar a outras. 

O trabalho pedagógico dá grande ênfase à agilidade na resolução das questões de 

prova. Tomando sempre como referência questões de provas anteriores, é comum que 

os professores testem a capacidade dos alunos para resolver problemas e apresentar 

soluções em menos de um minuto. Após uma aula, um dos professores me contou sobre 

o que considerava importante para o aprendizado: 

 

 
O mais importante é a velocidade. Uma coisa é você saber a matéria. 

Aí coloco um exercício e você demora quatro, cinco minutos. Você 

está fora, cara! Você tem que fazer em dois minutos, dois minutos e 

meio (Professor de contabilidade). 

 

 

Essa fala do professor retrata bem a lógica da urgência que rege o aprendizado 

do conhecimento de concurso, revelando a insuficiência do conhecimento dos 

conteúdos das disciplinas para o bom rendimento nas provas. Esse conhecimento deve 

estar conjugado à capacidade dos alunos de o aplicarem às questões de forma eficaz, 

dentro de um tempo considerado ideal para que o processo de resolução das demais 

questões não seja prejudicado. Um dos alunos do curso me disse, referindo-se ao nível 

de automaticidade que era preciso alcançar através do processo de aprendizado, que 

“chega um momento que a gente está no piloto automático. Pra chegar na prova com a 

mente na fôrma”. 

Além de voltado a produzir uma automaticidade nos estudantes, em decorrência 

da lógica da urgência que é própria dessa tradição de conhecimento propedêutica, o 

trabalho pedagógico nos cursos é orientado para filtrar um conjunto específico de 

informações diante de um universo amplo de conteúdos selecionados para as provas, 

publicizados através dos editais de concurso. 

Como já foi mencionado, os conteúdos formalmente previstos para os concursos 

são exaustivos, sendo maiores à medida em que o concurso envolva cargos mais 

importantes e prestigiosos da estrutura de estado. É esse o caso dos concursos para a 

burocracia fiscal, por exemplo, em que são cobradas mais de dez disciplinas na prova, 

algumas delas sendo desdobradas pelos cursos em vários módulos, em função da 

quantidade de conteúdo que abarcam. 



170 

 

Se o aluno entra nos cursos, a princípio, apenas buscando estudar os tópicos e 

disciplinas previstos para os concursos que pretendem realizar, tomando como 

referência os editais, os professores sabem que cabe a eles não o papel de apresentar 

todos os conteúdos da maneira mais detalhada possível, mas essencialmente de reduzir 

o universo potencial de conteúdos a serem focalizados no estudo dos alunos, como me 

disse em entrevista um conhecido personagem do universo de preparação para os 

concursos no Rio de Janeiro: 

 

 
O que se cobra no edital não é o que cai na prova. Se cobra no edital 

um negócio muito maior, que não adianta estudar aquilo tudo. E 

muitas vezes é impossível você ter todo aquele conhecimento. 

Concurso da área fiscal, o próprio analista do Banco Central, você tem 

um volume de conteúdo que são três ou quatro faculdades e você tem 

todo aquele conhecimento numa mesma prova. É muito extenso. Esse 

volume de conteúdo é desumano, coloca o candidato numa situação 

muito estressante. Mas, por outro lado, não é aquilo tudo que precisa 

ser estudado (Professor e colunista do jornal Folha Dirigida). 

 

 

Durante o evento sobre coaching para concursos que acompanhei na sede da 

Folha Dirigida, uma das palestrantes também destacou que os conteúdos previstos no 

edital não podem ser tomados de modo literal pelos candidatos que buscam uma 

aprovação, pois é preciso selecionar dentre eles o que deve se tornar o foco do 

aprendizado e o que deve ser estudado com menos ênfase: 

 

 
Não é aprovado aquele que estuda 100% do edital. Você precisa fazer 

um estudo estratégico. Você precisa saber quais são os temas de maior 

relevância, começar por eles, e depois ir para aqueles de menor 

relevância. Porque tem conteúdo no edital que nunca foi cobrado e 

nunca será cobrado. Mas está ali, só para encher o seu saco. E aí você 

fica naquela neura de ver todo aquele conteúdo. Não é possível 

(Coach de concursos). 

 

 

Diante do fato de que os editais preveem conteúdos extensos e as provas trazem 

apenas parte do conteúdo que foi publicizado, os cursos preparatórios assumem para si a 

tarefa de indicar aos candidatos o que deve ser privilegiado no estudo, como me disse 

em entrevista o diretor pedagógico do curso Aprovando: 
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Esse é o DNA do curso preparatório. É filtrar, daquele monte de 

conteúdo, onde estão os núcleos de conhecimento mais importantes, 

qual a chance desses conteúdos serem cobrados e dar mais ênfase ao 

conteúdo mais frequente e menos ênfase ao conteúdo menos frequente 

(Diretor pedagógico de curso preparatório). 

 

 

Esse papel de selecionar o que deve ser estudado, e não apenas de explicação 

dos conteúdos, faz com que os estudantes também avaliem os cursos e os professores de 

acordo com a capacidade de seletividade do conhecimento que demonstram possuir. No 

intervalo de uma aula de Raciocínio Lógico do curso Meta, uma das alunas reclamou 

com o professor que ele tinha dado um curso voltado para o concurso do Tribunal de 

Contas do Município do Rio de Janeiro e que não tinha caído quase nada da matéria de 

seu curso na prova. O professor respondeu que o tempo da aluna não havia sido em vão 

e que 

 

 
[...] a aberração foi do lado de lá, não foi do lado de cá, não. A banca é 

fraca. Ou estava mal-intencionada. O cara bota um conteúdo 

programático enorme e cobra apenas vinte por cento dele. Se você 

aprendeu, no próximo concurso você vai tirar proveito do que você 

estudou, do seu sacrifício. 

 

 

A necessidade de filtrar os conteúdos que se tornarão objeto de atenção 

diferenciada durante o aprendizado está associada também à lógica da urgência, já que 

os aprendizes serão tanto mais aptos a produzir o automatismo esperado quanto maior 

for sua capacidade de identificar os conteúdos e informações mais relevantes, ao mesmo 

tempo ignorando outros. Por isso, era comum que a questão da seletividade do 

conhecimento aparecesse associada à questão do tempo, como em um dos e-mails que 

recebi divulgando um curso, em que o conteúdo da mensagem dizia que era preciso 

saber “quais assuntos você não deve perder tempo estudando para concursos e, por 

outro lado, quais conteúdos você deve focar”. A aptidão para as provas, portanto, 

depende de uma seletividade e de uma automaticidade na relação do candidato com o 

conhecimento de concurso. 

A obrigatoriedade de os conteúdos se tornarem explícitos através do edital não 

resolve de fato o problema do acesso ao conhecimento, apenas o especifica, na medida 

em que são previstos conteúdos virtualmente ilimitados dentro de cada disciplina, dos 

quais apenas alguns são de fato exigidos. Isso permite que os cursos preparatórios e 
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outros agentes pedagógicos, como os coaches, reivindiquem para si a tarefa e a 

competência de servir como os disseminadores dos “verdadeiros” conteúdos cobrados 

nos concursos, assim como da “chave” para decifrá-los. 

Tendo esclarecido, assim, as características do conhecimento de concurso, e de 

seu modo de codificação e transmissão, estamos em condição de avançar no sentido 

discriminar mais diretamente o que os sujeitos submetidos a essa tradição de 

conhecimento aprendem até serem aprovados. No próximo capítulo, isso será 

apresentado a partir da descrição do conjunto de conhecimentos alcançados pelos 

estudantes dos cursos preparatórios e de suas formas de aquisição. 
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CAPÍTULO 4 – SUJEITOS DE ESTADO: OS APRENDIZADOS DE 

CONCURSO 

 

O debate sobre o status do aprendizado e da aprendizagem na vida social tem 

estimulado diferentes trabalhos antropológicos nas últimas décadas (STRAUSS, 1984, 

COY, 1989a, LAVE; WENGER, 1991; INGOLD, 2001; MARCHAND, 2008; 2010; 

LAVE, 2011). Além de avançarem na proposição de diferentes quadros de referência 

para o estudo dos processos de aprendizagem, nem sempre conciliáveis, esses trabalhos 

mostram como a descrição etnográfica do aprendizado em variados contextos, 

sociedades, e culturas, permite que se compreenda como o conhecimento é 

cotidianamente construído e transformado em ambientes de aprendizagem. Nesse 

capítulo, pretendo justamente descrever o conjunto de aprendizados relacionados à 

preparação para os concursos públicos. 

Antes, porém, de descrever esse conjunto de aprendizados, vale a pena destacar 

como eles podem ser pensados tomando os estudos antropológicos sobre aprendizagem 

como referência de análise. Uma importante contribuição teórica oriunda do debate 

nesse campo temático, a partir dos anos de 1980, foi a crítica ao dualismo educação 

formal/educação informal, que orientava as pesquisas, tanto na antropologia como na 

psicologia comparada, sendo o primeiro tipo de educação identificado com as chamadas 

sociedades modernas e industrializadas, e a segunda com as ditas sociedades 

tradicionais e de menor escala. 

Jean Lave (1982) foi provavelmente a primeira a questionar a validade dessa 

distinção. A partir de um estudo etnográfico sobre alfaiates na Libéria, Lave mostrou 

que o aprendizado do ofício não era informal, mas sim altamente estruturado, embora 

não nos termos pedagógicos ocidentais, isto é, o conhecimento não era estruturado 

numa típica relação de professor-aluno. O aprendizado se dava a partir de uma 

“observação focada” do trabalho dos alfaiates mais experientes, cabendo ao mestre 

apenas o papel de aprovar ou não o resultado do trabalho do aprendiz, o que significava 

que o produto poderia ou não ser comercializado nas alfaiatarias. 

Na mesma direção, Claudia Strauss (1984) argumentou que a oposição entre 

educação formal/informal é etnocêntrica, mostrando como os traços que serviam para 

diferenciar uma da outra – aprendizado em contexto x fora de contexto, educação não-

verbal x discursiva – não se sustentavam na prática. Assim, a autora mostrou como a 
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educação formal permitia, em suas supostas manifestações concretas, muitos dos traços 

atribuídos à educação informal, e vice-versa. Na verdade, a oposição orientava-se a 

partir da diferença entre a educação escolar e outras formas de educação, o que era 

insatisfatório, como Sigaut (1993) também chamou atenção, em razão do “informal” ser 

definido pelo padrão escolar de “formalidade”. 

Em substituição à dicotomia formal/informal, Strauss elaborou uma nova 

taxonomia das formas de educação, cuja distinção mais básica opõe as formas de 

aprendizado intencionais e incidentais. No aprendizado intencional, a aquisição do 

conhecimento é resultado do esforço deliberado de aprender, enquanto que o 

aprendizado incidental não é previamente aspirado, mas se dá por meio das interações 

cotidianas em um ambiente significativo, no qual o sujeito ganha familiaridade com as 

práticas e significados a que está exposto. 

Uma das maiores virtudes do trabalho de Strauss é permitir pensar diferentes 

formas de aprendizado atuando conjuntamente num mesmo ambiente sociocultural ou 

mesmo institucional – como ocorre durante a preparação para os concursos públicos, 

como veremos – sem atribuir um tipo de aprendizagem para cada cultura, sociedade ou 

mesmo contexto. A escolha pela forma de aquisição do conhecimento visando a 

efetividade do processo de aprendizado vai variar conforme as características do 

aprendiz, o objeto da aprendizagem, o ambiente de aprendizado e o uso a que se destina 

o conhecimento. 

Outra contribuição teórica que explora a interface entre conhecimento e 

aprendizado, e nos será útil para a compreensão do conhecimento de concurso, foi dada 

por Maurice Bloch (1991). Analisando o aprendizado de tarefas práticas e cotidianas, o 

autor argumentou que o tipo de aprendizado acionado na vida social está diretamente 

relacionado com a natureza do conhecimento a ser adquirido. Bloch estabelece uma 

diferenciação entre dois tipos de conhecimento, linguístico e não-linguístico. Segundo 

ele, as atividades e tarefas práticas dependem de um conhecimento não-linguístico para 

que possam ser bem executadas. Lavar louça, dirigir um carro, ou tocar piano, são 

atividades geradas na prática, e sua execução eficaz pressupõe que sejam corporificadas 

(CSORDAS, 1990) através de automatismos. Assim, um expert em qualquer das três 

atividades é aquele que as desempenha sem ter necessidade de refletir ou receber 

instruções sobre seu curso de ação. Já o conhecimento linguístico envolve 
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necessariamente a transmissão explícita de significados e a comunicação por meio de 

uma linguagem proposicional. 

O processo de preparação para os concursos públicos é responsável por 

promover uma série de aprendizados nos sujeitos nele engajados como concursandos 

(ou estudantes). Partindo da observação participante realizada em cursos preparatórios 

voltados para concursos da burocracia fiscal no Estado do Rio de Janeiro foi possível 

constatar que o conhecimento adquirido neste contexto é de duas ordens, cada qual 

implicando uma forma de aprendizado, sendo que uma não exclui a outra. O primeiro 

tem um caráter prático, é um aprendizado técnico (e de técnicas), voltado para o 

desempenho dos concursandos nas provas. É esse tipo de conhecimento que os 

estudantes buscam receber quando se inscrevem nos cursos preparatórios. O segundo, 

por outro lado, é uma consequência direta das relações de aprendizado voltadas para a 

transmissão do primeiro tipo de conhecimento, emergindo durante as aulas de maneira 

secundária. Diz respeito ao aprendizado de uma série de proposições (tratadas aqui 

como esquemas culturais66) sobre o serviço público que conectados conformam um 

modelo cultural de funcionário que passa a ser incorporado pelos candidatos a partir da 

socialização com os agentes envolvidos na preparação para concursos públicos, 

sobretudo professores e estudantes, tanto uns como outros, em muitos casos, já 

servidores públicos. 

Nos termos de Strauss (1984) e Bloch (1991), o primeiro conjunto de 

aprendizados, que passamos a descrever a seguir, é intencional e produz um 

conhecimento não-linguístico, uma destreza que permite aos candidatos obterem bons 

resultados nas provas. O segundo, aprendido de forma incidental, produz um 

conhecimento linguístico, proposicional, embora não se torne necessariamente explícito 

e consciente para os estudantes, que envolve o aprendizado de um código de 

comportamento previsto para ser servidor. 

 

                                                           
66 A teoria do esquema (schema theory) foi apropriada da psicologia cognitiva por antropólogos que 

atuam no subcampo disciplinar da antropologia cognitiva para repensar os fenômenos culturais. O 

esquema pode ser entendido como uma versão genérica de aspectos do mundo resultante de sucessivas 

experiências similares dos sujeitos. Na medida em que as pessoas compartilham das mesmas 

experiências, tendem a compartilhar os mesmos esquemas culturais. Os esquemas pretendem explicar não 

apenas o conhecimento que as pessoas compartilham, mas também como eles são aprendidos durante a 

experiência e organizados na mente humana. (QUINN, 2005). 
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4.1 Fazer questão, fazer concurso: o aprendizado do conhecimento de prova 

 

 A preparação para os concursos públicos, para cargos da burocracia fiscal ou dos 

mais variados setores de interesse da administração pública, é um processo que implica 

em muitos aprendizados para os sujeitos nele inseridos como estudantes. Nenhum deles 

é mais importante para esses agentes do que o conhecimento corporificado que 

adquirem através do intenso treinamento que recebem e que os habilita a resolver as 

questões de prova. A construção desse conhecimento pressupõe uma estratégia de 

aquisição que Strauss (1984) denominou como repetição, utilizada quando uma grande 

quantidade de conteúdos informacionais precisa ser lembrada para aplicação ad hoc 

após ser inserida na memória. 

No capítulo 3, mostramos como o modelo de aula praticado nos cursos dá 

grande ênfase à resolução de questões de prova. Seguindo essa lógica, durante meu 

trabalho de campo no curso Aprovando, numa turma voltada especificamente para a 

preparação do concurso de Fiscal de Tributos do município de Niterói, a aula da maioria 

das disciplinas consistia, quase que exclusivamente, na resolução dessas questões. A 

explicação dos conteúdos era sempre realizada por meio das questões de provas 

anteriores, não havendo aulas baseadas na explanação de teoria. Já no curso Meta, cujos 

módulos que frequentei faziam parte de uma turma “básica” de preparação para os 

concursos da área fiscal, as aulas contemplavam teoria, mas esta era acompanhada e 

entremeada com questões de prova. De todo modo, o aprendizado requer um 

“treinamento”, o que significa, em última instância, resolver questões de prova. 

 No início do curso, os professores explicam para os alunos como será o processo 

de aprendizado e a centralidade que a resolução de questões de prova – que alguns 

chamam de “exercícios” – tem nas aulas e fora delas. Em sua primeira aula no curso 

Meta, a professora de Direito Constitucional assim se expressou sobre o processo de 

aprendizado dos conteúdos de sua disciplina: 

 

 
São muitas as informações, é uma quantidade enorme. Porém, vocês 

vão treinar através de questões de prova, porque vocês não vão 

decorar trezentas e tantas leis. Não adianta, não vão conseguir. O que 

vocês têm que fazer são questões de prova. 
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 A extensão dos conteúdos, quando os professores apresentavam todo o programa 

dos módulos em sua primeira aula, produzia nos estudantes que estavam iniciando sua 

preparação para concursos uma evidente angústia. Um dos professores me disse, certa 

vez, que alguns de seus colegas não apresentavam todos os conteúdos que seriam 

ensinados durante o curso logo na primeira aula, pois poderiam “espantar” os alunos, 

que muitas vezes abandonavam o curso. Na primeira aula de Direito Administrativo do 

curso Meta, depois de o professor explicar os diversos tópicos da disciplina que seriam 

abordados ao longo das aulas, um dos alunos perguntou, em tom exclamativo: “É muita 

informação, como eu vou fazer?!”. O professor respondeu: “A única forma de você 

guardar toda essa informação é fazer questão de prova”. 

 A necessidade de reter na memória uma grande quantidade de informação, 

oriunda das diversas disciplinas que são exigidas nas provas, torna a repetição uma 

estratégia de aquisição do conhecimento estimulada pelos professores e utilizada pelos 

estudantes67. Uma prática comum é que os professores iniciem suas aulas resolvendo 

questões sobre os tópicos da aula anterior, como forma de exercitar a repetição dos 

conteúdos e sua memorização. Ao fazer questões os estudantes estão ativando a 

memória para fins práticos, o que reforça a permanência do conteúdo informacional 

previamente retido e também a celeridade com que sua mobilização é processada. Em 

suma, esse tipo de esforço cognitivo, regularmente repetido, produz um automatismo. 

Não por acaso, como vimos no capítulo anterior, a automaticidade é um dos elementos 

que caracterizam a tradição de conhecimento propedêutica que organiza as relações do 

aprendizado de concurso. Quando esse esforço é repetido a tal ponto que gera um 

automatismo capaz de resolver as questões de prova, os professores dizem que os 

estudantes estão pegando a “manha” de concurso. 

 Embora os professores resolvam muitas questões durante suas aulas, os 

estudantes são alertados de que não é durante as aulas que o aprendizado vai se 

concretizar plenamente. Assim, ao começar a resolver os exercícios de sua apostila 

durante uma de suas aulas, o professor de Matemática Financeira perguntou à turma 

quem havia conseguido fazer as questões ali presentes. Poucos se manifestaram. O 

professor balançou a cabeça negativamente e disse: “Eu quero lembrar que só aprende 

                                                           
67  Como na música e no esporte, a repetição se torna naturalizada no processo de aprendizado de 

concurso. 
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matemática se você sentar em casa e treinar fazendo questões. Errar para depois 

acertar.”. 

 Essa fala do professor de matemática menciona um elemento bastante valorizado 

pelos professores no aprendizado dos estudantes: o erro. Durante as aulas era comum 

ouvir dos professores considerações sobre como errar constituía parte do aprendizado 

dos conteúdos: 

 

 
Aqui é melhor errar do que acertar. Sabiam disso? Aqui, em sala de 

aula. Lá [na prova de concurso], não. Mas aqui é melhor. Sabe por 

quê? Se você errou, vai ficar naquela expectativa. “Pô, errei por causa 

de quê?”. Aí depois você entende. “Ah, errei por causa disso aqui” 

(Professor de contabilidade). 

 

 

Em seguida, o professor contou uma história de quando era estudante colegial. 

Durante a apresentação de um trabalho de história, foi corrigido pela professora sobre a 

procedência da cana de açúcar, que teria se originado na Ásia e não na África, como 

disse quando apresentava o trabalho. Em tom descontraído, concluiu o causo dizendo 

que: “o resto da matéria de História já esqueci a porra toda, mas lembro da procedência 

da cana de açúcar por causa do erro que cometi”. 

 Essa fala do professor estabelece uma associação entre errar e não esquecer, 

portanto, entre errar e reter o conhecimento envolvido no erro. Por conseguinte, parte da 

importância de fazer questões reside na sua capacidade de proporcionar aos estudantes 

situações de expectativa sobre o desempenho que tiveram nelas, assim como frustações, 

espécies de pequenos traumas, quando descobrem seus erros. 

 Essa natureza “traumática” do aprendizado de concurso fica ainda mais evidente 

quando esses erros são cometidos durante as provas e implicam na reprovação (ou na 

aprovação em uma colocação insuficiente para convocação) dos candidatos nos 

concursos. Durante o trabalho de campo, acompanhei diversos casos de candidatos que 

manifestavam frustações com alguns erros de questões que haviam cometido em provas 

recentes. Antunes lamentou várias vezes durante nossas conversas duas questões 

“fáceis” de Direito Constitucional que tinha errado na prova de delegado da Polícia 

Civil, na qual apenas um acerto a mais o colocaria entre os aprovados no concurso. 

Dizia que os temas das duas questões erradas por ele “nunca mais” seriam esquecidos, 

“de tanto que eu estudei sobre eles, de raiva”. Como Whitehouse (2000) destacou ao 
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analisar ritos de iniciação em que os neófitos eram submetidos a experiências 

traumáticas, tal tipo de experiência permanece mais tempo na memória devido ao alto 

nível de emoção que provocam nos sujeitos. 

 Para lidar justamente com o desapontamento produzido pela reprovação em 

concursos, os professores ensinam a seus alunos que, assim como errar questão é 

necessário para um futuro acerto, a reprovação em concurso é apenas uma etapa para a 

aprovação futura. Por isso, a reprovação não deveria ser tomada como um sinal de 

fracasso, e sim como parte do aprendizado. Numa sessão de coaching que pude 

acompanhar e realizada logo após um concurso, no qual a maioria dos alunos 

(coachees) sob sua supervisão não obteve a aprovação e demonstravam desânimo, a 

coach fez uma advertência: 

 

 
Tu reprova uma vez e fica chateado? Ah, pelo amor de Deus. Eu 

reprovei trinta. Alguém aqui reprovou trinta? “Ah, reprovei então 

fracassei”. Então, eu sou fracassada? Caraca, eu reprovei trinta vezes. 

Bruna [candidata sob sua supervisão] está disputando comigo, daqui a 

pouco me passa, reprovou doze, mas é isso aí. Gente, você vai fazer 

concurso, vai fazer, vai fazer, vai fazer... Cada vez você fica mais 

experiente, mais habilidoso, mais expert. 
 

 

 A referida coach é agente da Polícia Federal e teve seu “caso de sucesso” 

retratado em diversas mídias de imprensa, enfatizando a importância das suas dezenas 

de reprovações para seu posterior sucesso. Esse discurso associando a reprovação ao 

aprendizado é largamente disseminado na mídia especializada em concursos. Em uma 

recente edição do jornal Folha Dirigida, uma coluna com o sugestivo título “Falhe 

rápido e mude rápido” trazia o seguinte trecho: 

 

 
Muitos entram nessa de fazer concursos públicos achando que vão se 

dar bem em pouco tempo e que a aprovação virá sem nem mesmo o 

gosto de uma reprovação anterior. A regra é exatamente o contrário: a 

reprovação vem antes de um sucesso. E, indo além, o mais comum é 

que várias reprovações venham antes do primeiro sucesso. E não há 

nada de errado nisso, pois é assim que funciona esse “negócio” de 

fazer concursos públicos. Digo isso por mim, que já prestei 25 

concursos, sendo reprovado em 9 e aprovado em 16, não 

necessariamente nessa ordem. O grande segredo é não desistir no 

meio deste processo. E isso (não desistir) fica mais fácil se você já 

sabe a regra: falhar primeiro para chegar à aprovação. Aqueles que 

não passam são aqueles que desistem no meio da trajetória, que 
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cansam antes de nem mesmo começar a “corrida”. Por isso, concursos 

são para os resistentes ao tempo, aos “fracassos”, às reprovações. E se 

você deseja passar no seu concurso, coloque uma coisa na sua cabeça: 

falhe rápido e mude rápido! (SILVA, 2018, p. 6). 

 

 

 Além de incorporar as reprovações como componentes necessários à 

aprendizagem, esse discurso implica também em outra prática estimulada aos 

candidatos, que diz respeito à constante realização dos processos seletivos. Além de 

fazer questão, os candidatos aprendem que precisam, com regularidade, fazer concursos, 

sobretudo porque a situação de prova potencializa os efeitos dos erros cometidos, e que 

acabam resultando em aprendizado posterior, como vimos anteriormente. 

 Esse estímulo para que os candidatos prestem vários processos seletivos deriva 

também de uma imprevisibilidade que caracteriza os concursos públicos. Nesse sentido, 

durante uma aula de Direito Tributário, o professor contou o caso do concurso da 

Receita Federal do ano de 1991: 

 

 
Na prova de 91 entraram 3000 fiscais. Quantas vagas eram? 500 

vagas. Por isso que eu falo pra você, se inscreve no concurso. Em 

dezembro daquele ano, o Congresso mandou chamar mais 500. Os 

demais entraram na justiça, e quem tinha alcançado metade da 

pontuação no geral e metade em cada matéria, conseguiu entrar. 

Entraram 3000 fiscais. Qual a moral da história? Inscrevam-se! 

 

 

 Isso nos leva, então, à relação existente entre o aprendizado, a imprevisibilidade 

dos concursos e a regularidade da preparação, especialmente nos concursos para a 

burocracia fiscal. Essa relação reforça a importância de fazer questões e de fazer 

concursos para o aprendizado necessário às provas. 

 

4.1.1 A regularidade do estudo e a imprevisibilidade dos concursos 

 

Quando começam a se preparar para os concursos, os candidatos logo aprendem 

que precisarão se manter sempre estudando, pois “a qualquer momento”, como diziam 

os professores dos cursos, pode sair um novo concurso, e só serão aprovados aqueles 

que já estavam se preparando. Essa imprevisibilidade dos concursos públicos é acionada 
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discursivamente pelos agentes pedagógicos para alertar os estudantes sobre a 

indispensável necessidade da regularidade do estudo. 

À exceção dos concursos para diplomacia e para oficiais das forças armadas, 

realizados anualmente, os demais concursos públicos no Brasil não têm uma 

periodicidade definida. Para um concurso ocorrer, é necessário antes de tudo que o 

órgão público interessado em dispor de mais servidores, seja por aposentadorias ou pelo 

aumento da demanda de trabalho verificada no órgão, envie um processo de pedido de 

vagas para o atual Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), no caso 

dos concursos federais, ou para as secretarias de planejamento locais, no caso dos 

concursos estaduais e municipais. Em caso de aprovação do pedido, o órgão obtém 

autorização para contratar uma entidade organizadora e dar início ao concurso. 

Esse é o trâmite formal para que um concurso público aconteça. Embora o órgão 

público solicitante deva justificar o pedido de abertura de concurso no processo, o 

critério para que ele seja ou não autorizado é mais político do que técnico, o que 

significa que sua temporalidade é mais da ordem da política do que da burocracia. A 

“comprovação”, via documentação, da ausência de pessoal para o cumprimento das 

atividades requisitadas num órgão público não garante a liberação de novos concursos. 

Na prática, os concursos dependem muitas vezes das prioridades políticas e da 

disponibilidade financeira de cada governo. 

Os concursos da burocracia fiscal tendem a sofrer menos com as restrições 

orçamentárias e com a diminuição de concursos, pois a arrecadação é quase sempre uma 

prioridade de governo. Durante o período em que fazia trabalho de campo, duas 

medidas do Governo Temer geraram apreensão nos candidatos, a suspensão dos 

concursos federais e a aprovação da reforma trabalhista, que previa a legalidade da 

terceirização para a atividade-fim. Com relação a esta última, os professores buscavam 

tranquilizar os alunos, que muitas vezes perguntavam se a medida poderia provocar uma 

diminuição nos concursos públicos. O professor de Direito Administrativo respondeu 

assim à pergunta de uma aluna: “Não tenham medo de terceirização. Tem muito 

terrorismo por aí. Área típica de estado não pode terceirizar. O estado já terceiriza 

outras coisas, então não vai mudar nada para vocês.”. O “para vocês”, nesse caso, fazia 

referência aos estudantes voltados para os concursos da burocracia fiscal. 

A suspensão dos concursos federais anunciada pelo governo, por sua vez, teve 

um efeito concreto no número de concursos realizados de 2016 a 2018, fazendo com 
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que muitos estudantes tivessem quase que como única opção os concursos municipais. 

Isso porque alguns estados também passavam por situação financeira difícil, como o 

Estado do Rio de Janeiro, que decretou “estado de calamidade pública financeira” em 

junho de 2016, o que impedia a autorização de novos concursos estaduais, a não ser em 

casos excepcionais. 

 Diante desse contexto de escassez de concursos, os professores insistiam que 

aquele era o momento de os candidatos permanecerem estudando, pois se tratava de 

uma situação passageira que seria sucedida por uma profusão de concursos. Assim, 

antes de começar a sua aula do dia, o professor de contabilidade disse: 

 

 
O pessoal está de cabeça baixa porque estão suspendendo os 

concursos. Mas quando sair concurso, o que vai sair de concurso... 

Não vai ficar assim a vida toda, não. Por isso que você tem que agir. 

Quando sair, explode a possibilidade de você passar. Tem órgãos que 

todo mundo já aposentou. Vai ter que ter concurso. Vai chegar uma 

hora que vai ter que soltar concurso federal, estadual, municipal. Não 

tem jeito. É a hora do pessoal que acreditou e ficou estudando. 
 

 

 Meus principais interlocutores que faziam o curso Meta, Antunes e Gabriel, 

sempre no intervalo das aulas, iam para a frente de uma banca de jornal próxima ao 

curso e ficavam lendo as notícias de capa do jornal Folha Dirigida, que anunciavam os 

concursos autorizados e aqueles com “chance” ou “probabilidade” de serem 

autorizados. Numa dessas ocasiões, depois de ver uma manchete sobre o concurso da 

Receita Federal, Gabriel disse que ia “esperar sentado” pelo edital, pois já era a 

“centésima vez” que o referido concurso era anunciado. 

 Essas informações sobre a probabilidade de determinado concurso, veiculadas 

não apenas nos jornais, mas também em sites e nas redes sociais de professores e outros 

“especialistas” em concurso público, dão margem a uma série de rumores que circulam 

entre os estudantes. Esse era um tópico frequente nas conversas dos alunos dos cursos 

que frequentei. Muitos professores, durante as aulas, costumavam também elencar os 

concursos que acreditavam estar próximos de sair e para os quais os alunos deveriam 

ficar atentos. 

 Numa das manhãs que cheguei ao curso Meta, encontrei Ernesto, sempre um dos 

primeiros alunos a chegar à sala. Demonstrando inquietação, perguntou se eu já estava 

sabendo da novidade do “Gigi”. “Que Gigi?”, respondi perguntando. Ele, então, 
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explicou que acabava de receber, junto com outros milhares de candidatos, um “balde 

de água fria”, pois o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar 

Mendes (o “Gigi”) havia publicado uma portaria impedindo a nomeação em órgãos da 

justiça eleitoral até o fim do ano de 2018. Porém, o concurso do TRE do Rio de Janeiro 

já havia sido autorizado, assim como o de outros estados, e Ernesto já estava há alguns 

meses frequentando outro curso, concomitantemente ao Meta, numa turma voltada para 

o referido concurso. 

Acabei me tornando também uma vítima, como pesquisador, dessa 

imprevisibilidade dos concursos públicos. Quando planejei minha pesquisa, pretendia 

fazer um curso preparatório voltado para a “área fiscal” e posteriormente me inscrever 

no concurso de auditor-fiscal da Receita Federal, por ser este o cargo mais cobiçado 

nesse contexto de preparação. Desde o início do ano de 2016 os jornais e sites 

especializados começaram a divulgar que o referido concurso poderia ser autorizado 

“em breve”. Em 2017, o curso Meta iniciou uma turma voltada à preparação para o 

cargo de auditor-fiscal da Receita Federal, assim como outros cursos presenciais e à 

distância. No entanto, terminei o trabalho de campo no segundo semestre de 2017 (e a 

tese de doutorado em 2018) e o concurso não aconteceu. A atual previsão do noticiário 

especializado no tema é que o concurso possa ocorrer no segundo semestre do ano de 

2019 ou ainda no primeiro semestre do ano de 2020. 

 A imprevisibilidade dos concursos coloca os candidatos, caso queiram chegar no 

processo seletivo com condições efetivas de aprovação, na obrigação de manterem a 

regularidade do estudo, independentemente se há ou não previsão de concurso para seus 

cargos de maior interesse. Como nunca se sabe quando, de fato, vai haver um concurso, 

é preciso estar sempre “em preparação”. 

 

4.1.2 Aprender a não fazer questão  

 

 Como foi dito anteriormente, o conhecimento de concurso é totalmente voltado 

para a prova, sendo em grande medida construído através da resolução de questões de 

provas anteriores. Entretanto, o aprendizado não consiste apenas em saber como 

resolver as questões, mas também em distinguir quais delas, durante a prova, não devem 

ser resolvidas. 
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 Esse aprendizado é diretamente relacionado à lógica da urgência que impera 

durante a realização das provas, e para a qual os estudantes são treinados nos cursos 

preparatórios. Como os candidatos precisam chegar às respostas com a maior brevidade 

possível, sob pena de não lhes sobrar tempo para o restante da prova, aquelas questões 

com nível de dificuldade muito alto, e para as quais o candidato não saiba nenhuma dica 

ou macete que agilize sua resolução, não devem ser resolvidas, a não ser que sobre 

tempo depois que as demais sejam resolvidas. Isso, considerando o tempo de prova, é 

pouco provável de ocorrer em concursos da área fiscal, como disse o professor de 

matemática do curso Aprovando depois de ficar mais de dez minutos resolvendo uma 

questão: 

 

 
Se você não é da área de exatas vai passar uns dois ou três dobrados 

nessa questão, então aborta. Quinze minutos numa questão não pode. 

Se sobrar tempo, você faz. Mas não sobra tempo pra ninguém, não vai 

sobrar para você. Olhou essa questão, chuta mesmo.  
 

 

 No mesmo sentido, o professor de Raciocínio Lógico do curso Meta, depois de 

ler o longo enunciado de uma questão e explicar todos os processos e operações 

matemáticas que a resolução demandaria, orientou a turma: 

 

 
O candidato cascudo, preparado, bateu o olho nessa questão, ele pula. 

Mesmo porque são três questões em uma. Se for orientado, for 

experiente, ele pula. Bota lá ‘depois’. Sobrou tempo, aí vai finalizar 

aquela dali. O que eu não posso é perder um tempão aqui e no final 

não conseguir terminar a prova de português ou de outras matérias. 

Tem que saber administrar a prova. Pra você passar num concurso 

com um certo grau de dificuldade, se você acertar setenta por cento da 

prova, está aprovado. Então, você pode errar. 

 

 

A recomendação expressa dos professores para que os candidatos “chutem” a 

resposta ou “pulem” e não tentem solucionar a questão, mostra como o aprendizado 

sobre não fazer determinadas questões é parte de uma estratégia de prova que os 

estudantes devem incorporar ao longo do processo de preparação. No caso dos 

concursos organizados pelo Cespe, esse aprendizado é ainda mais importante, pois a 

cada resposta errada assinalada uma certa é anulada. 
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 Os estudantes mais experientes, há mais tempo se preparando para concursos, 

também reproduziam esse discurso sobre o aprendizado de não fazer certas questões. 

Numa das manhãs de trabalho de campo, enquanto esperávamos a aula do dia começar, 

eu, Antunes e Gabriel conversávamos sobre as estratégias de prova. Antunes, com seus 

doze anos de experiência como concursando, falava que um dos colegas da turma ainda 

era muito inexperiente, pois disse a ele que estava estudando para gabaritar a prova de 

um concurso que faria, organizado pela Cespe. Antunes, então, comentou: “todo mundo 

sabe que em prova da Cespe não se pode fazer mais de oitenta por cento da prova”. Em 

outra ocasião, mostrando mais uma vez ter incorporado o aprendizado, alertou a uma 

colega da turma que contava como havia perdido muito tempo numa questão de 

matemática no último concurso que fez: 

 

 
Tem questões que é pra não fazer, porque vai tomar tempo. Ela [a 

banca do concurso] não quer que você gabarite. Ela não quer que você 

acerte tudo. Ela quer que você acerte bastante. Então, eles botam 

algumas questões pra tomar tempo, pra você perder tempo mesmo, 

porque aí você não vai ter tempo de fazer o resto. 

 

 

 A capacidade de seguir essas orientações nos concursos, no entanto, depende 

não apenas da experiência do candidato, mas também do controle emocional que 

consigam exercer durante a prova. Muitos candidatos relataram dificuldade de seguir a 

estratégia que haviam previsto pelo fato de, na hora da prova, ficarem muito nervosos, 

sobretudo ao lidar com questões que não consigam resolver. Nesse sentido, a prática de 

participar de muitos processos seletivos, como foi dito anteriormente, vai aos poucos 

trazendo para os candidatos um autocontrole na medida em que o conhecimento está 

cada vez mais corporificado como um automatismo, em parte neutralizando a 

interferência do aspecto emocional durante a prova. 

 

4.1.3 “Conhecer a banca” 

 

“Conhecer a banca”, eis aí uma expressão repetida incessantemente por 

professores e alunos e que marca o aprendizado para concurso. O processo de 

aprendizado dos concursandos está intimamente ligado ao modelo de prova que é 

utilizado nos concursos. Mesmo havendo algumas diferenças entre eles, como a prova 
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objetiva de certo/errado e a de múltipla escolha, as entidades organizadoras adotam 

modelos bem semelhantes, que pressupõem a mobilização dos mesmos recursos 

cognitivos discutidos no capítulo anterior, a despeito da autonomia que possuem para 

formular as provas. 

Uma das coisas que foram ditas durante as aulas de todas as disciplinas, sem 

exceção, é que era preciso saber como a “banca” trabalhava os conteúdos na prova. 

Aprender a fazer a prova do concurso público envolve, necessariamente, conhecer a 

banca e seu “estilo” e “tipo” de prova.  

No caso do concurso de fiscal que acompanhei, a entidade organizadora era a 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). Logo na primeira aula de Direito Tributário do curso 

Aprovando, voltada para a preparação do referido concurso, o professor disse: “O meu 

foco vai ser em exercício, para você conhecer a banca”. Os exercícios a que o professor 

faz referência são questões de provas de outros concursos organizados pela mesma 

banca. Quando os concursos são lançados, os professores e alunos se concentram em 

realizar questões exclusivas da banca do concurso. Portanto, a partir do momento que o 

edital é publicado, a preparação é marcada pelo processo de conhecer a banca do seu 

concurso, o que se alcança através da resolução de questões de prova daquela banca. 

Isso se deve ao fato de cada banca trabalhar com o conteúdo de uma forma. 

Assim, um dos professores orientou a turma sobre como realizar os estudos de maneira 

correta: “o importante não é só entender os conceitos, mas entender como a banca 

entende os conceitos”. Os alunos, sobretudo aqueles que já são concursandos há mais 

tempo, também manifestavam durante as aulas reconhecer a diferença da entidade 

organizadora em relação aos mesmos conteúdos. Depois de o professor fazer uma 

questão em sala, um dos alunos comentou comigo: “o pensamento dessa banca é foda”. 

Para os professores iniciantes, os diretores ou coordenadores dos cursos destacam a 

necessidade de que sejam trabalhadas questões das bancas de cada concurso, como me 

disse um ex-coordenador de curso: “Se a banca é Esaf, as questões têm que estar 

afinadas com o que pensa a Esaf. Isso eu passava para os professores”. 

É comum também que os professores relacionem os conteúdos a determinados 

autores. Assim, o professor de português do curso Aprovando, no meio de uma 

explicação, disse: “o cabeça dessa banca é o Agostinho Dias Carneiro. Os conceitos da 

prova são na maioria os conceitos do livro dele, que é muito bom, Redação em 

Construção”. Em outra aula, o mesmo professor pediu a atenção dos estudantes para 
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mostrar que a FGV, que organizaria o concurso para o qual a turma se preparava, era a 

única banca, sobre o tópico de que falava, que seguia a “posição” da gramática do Celso 

Cunha: “Para outra banca não pode usar, mas para vocês agora pode”. 

Nas disciplinas de Direito, essa personificação ocorria com bastante frequência, 

quando os professores relacionavam os conteúdos da disciplina a conceitos doutrinários, 

citando o nome do jurista e o livro em que constava a doutrina em questão. Logo na 

primeira aula das disciplinas de Direito, é comum que os professores indiquem os 

doutrinadores mais usados nos concursos.  Embora não seja recomendado aos alunos 

que leiam essas obras, mas principalmente as apostilas e outros livros voltados para 

concursos, isso cria um efeito persuasivo nos alunos, mostrando que os professores 

conhecem a fonte do conhecimento cobrado nas provas. Assim, em sua primeira aula no 

curso Meta, o professor de Direito Administrativo explicou à turma que os autores de 

referência das bancas de área fiscal eram o Celso Antonio Bandeira de Mello e seus 

discípulos e o Hely Lopes Meirelles, esclarecendo a importância que isso teria para o 

aprendizado deles: 

 

 
As bancas não liberam bibliografia. É um grande problema que vocês 

têm. Isso é uma dificuldade. Só que a nossa experiência de professor 

consegue normalmente identificar os autores que são usados pela 

banca. A gente está justamente fazendo isso aqui, dando pra vocês o 

ponto de vista dos autores que as bancas cobram, pra acabar com essa 

história de ‘quem eu tenho que estudar?’. 

 

 

A fala do professor mostra como o aprendizado de “conhecer a banca” está 

relacionado com a função de seletividade desempenhada pelos professores na 

transmissão do conhecimento. Devido ao fato de os editais não publicizarem a fonte do 

conteúdo exigido nas provas – no caso dos conteúdos jurídicos, os livros de doutrina –, 

os professores cumprem o papel de selecionar para os estudantes os pontos de vista 

esperados sobre aqueles conteúdos. Por isso, no caso dos concursos, trata-se menos do 

que se deve estudar e mais de quem se deve estudar, como o professor disse ao terminar 

sua fala. 

Nesse sentido, uma das grandes dificuldades do conteúdo de direito presente nos 

concursos públicos é que boa parte das questões de prova são elaboradas por meio de 

termos e conceitos que não estão presentes nas leis, mas são oriundos da doutrina. Isso 

torna o estudo do conteúdo previsto no edital apenas pela legislação praticamente 
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impossível. Como disse um dos professores ao fazer uma questão de prova para a 

turma: “nós temos que nos socorrer da doutrina. E aí vem o problema: qual doutrinador 

seguir? A resposta: o que a prova quer que você siga”. A prova, nas palavras do 

professor, refere-se na verdade à banca organizadora do concurso. Ao longo do curso 

preparatório, cabe aos professores transmitir os conteúdos jurídicos previstos para a 

prova de acordo com a terminologia presente nos livros de doutrina mais utilizados 

pelas entidades organizadoras dos concursos da burocracia fiscal. Isso é parte 

fundamental do processo de “conhecer a banca”. 

Assim como há professores (e cursos) reconhecidos como mais ou menos 

adequados em função do tipo de concurso, como foi explicado no segundo capítulo, 

alguns professores também são reconhecidos por serem mais especializados em 

determinadas bancas. Carina, que tinha como meta ser aprovada como auditora-fiscal da 

Receita Federal, falava durante uma das conversas que tivemos que havia encontrado 

um ótimo professor “esafista”, isto é, especializado na Esaf, que tradicionalmente era a 

banca responsável pelo concurso da Receita68. 

É importante destacar, porém, que o aprendizado voltado para “conhecer a 

banca” costuma ocorrer, na maior parte das vezes, nos meses finais de preparação para 

um concurso. Isso porque, em muitos deles, não se sabe qual banca irá organizar o 

processo seletivo, o que só pode ser confirmado quando o órgão, após ter o concurso 

autorizado, contrata a entidade organizadora. 

 

4.1.4 Esquemas, dicas e macetes: as técnicas de aprendizado 

 

Até aqui, chamei atenção para a centralidade da prática reiterada de fazer 

questões e prestar concursos para o aprendizado. Porém, para conseguirem resolver as 

questões de prova, os candidatos dependem de um conjunto de técnicas de aprendizado 

que são adquiridas durante a preparação, para as quais nos voltaremos neste momento. 

 Em seu célebre ensaio sobre as técnicas corporais, Marcel Mauss (1936) sugeriu 

que a capacidade de transmitir oralmente suas técnicas era o que distinguia, antes de 

                                                           
68 Em agosto de 2018, o Ministério da Fazenda publicou uma resolução determinando que a Esaf não 

seria mais responsável pelos concursos públicos, apenas pelos cursos de formação de órgãos do referido 

ministério. 



189 

 

tudo, o homem dos animais. Mauss definiu a técnica como um ato tradicional eficaz, 

sendo o próprio corpo um objeto técnico. Preocupado em não reduzir os fenômenos 

técnicos às práticas sociais operadas mediante instrumentos materiais, o autor deu 

destaque ao corpo como sendo o primeiro instrumento do homem, jogando luz ao papel 

das técnicas corporais na transmissão do conhecimento humano. 

O conjunto de técnicas de que pretendo tratar agora refere-se à preparação a que 

candidatos ao serviço público se submetem, sob a orientação de professores, para 

obterem um bom rendimento nas provas dos concursos públicos. Elas serão 

consideradas, ainda por inspiração do próprio Mauss (1936), como parte de um 

adestramento, que se caracteriza por infundir nos aprendizes uma destreza específica. 

Durante as aulas, as técnicas são apresentadas pelos professores e exercitadas pelos 

alunos.  

 Para viabilizar tanto o automatismo quanto a seletividade no processo de 

aprendizado, é necessário o uso dessas técnicas pelos professores na relação 

pedagógica, que serão incorporadas pelos candidatos mediante o processo de 

adestramento a que se sujeitam. A seguir, passo à descrição de algumas técnicas 

difundidas em toda essa tradição de conhecimento propedêutica que rege o aprendizado 

na preparação para os concursos públicos. 

 Uma prática muito utilizada pelos professores e estudantes durante o processo de 

preparação para os concursos é a “esquematização” dos conteúdos. A esquematização é 

uma modalidade de representação do conhecimento que busca facilitar a memorização 

dos conteúdos. Construída a partir dos pontos principais sobre um determinado 

conteúdo, o esquema é uma representação gráfica que pode ser organizada de diferentes 

formas. A esquematização é aplicada aos conhecimentos referentes a todas as 

disciplinas, sendo utilizada durante as aulas através das apostilas ou da escrita dos 

professores no quadro, onde colocam esquemas que pretendem simplificar o 

entendimento dos conteúdos abordados e que os estudantes devem anotar para seu 

posterior estudo. 
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Figuras 8 e 9 – Na primeira foto, esquemas feitos no quadro pela professora de Direito Constitucional. 

Na segunda, esquema dentro da apostila de Direito Administrativo do curso Meta. 

 

 

 Nas aulas que frequentei no curso Meta e no curso Aprovando, os professores 

chamavam atenção constantemente para os esquemas, inclusive indicando como eles 

podem ser úteis para que se consiga solucionar as questões de prova que eram 

resolvidas durante as aulas: 

 

 
Para estudar o procedimento de processo administrativo disciplinar, é 

impossível você compreender de forma global o conteúdo se você não 

faz um esquema (Professor de Direito Administrativo). 

 

Se você montar o esquema, você não erra. O esquema é sua bengala 

na hora da prova (Professor de Matemática Financeira). 

 

Vocês não têm como errar isso. Poxa, mais quadradinhos que eu faço, 

mais esqueminhas que eu faço não dá (Professora de Direito 

Constitucional). 

 

 

 Entre as técnicas de aprendizado utilizadas pelos adeptos do coaching, os 

esquemas são provavelmente os mais recomendados. No evento Coaching Day, apenas 

um dos sete palestrantes não mencionou a esquematização como uma forma de acelerar 

o aprendizado dos conteúdos. Uma das mais conhecidas coaches de concurso do Brasil, 

em sua palestra no evento, destacou a capacidade que a esquematização dos conteúdos 

tem para ajudar os candidatos a aplicarem seus conhecimentos na hora da prova: 

 

 
As esquematizações, pessoal, envolvem a memória visual. Toda vez 

que você tem uma memória visual, você tem muito mais facilidade de 

lembrar na hora da prova. Sabe aquela hora da prova em que você faz 

a questão e fala: 'nossa, lembro disso, tá lá no meu material x'. Aí você 

lembra de um desenho. Aí você começa a replicar aquele desenho, e 
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daqui a pouco, como se fosse um quebra cabeça, você começa a 

montar esse desenho. O esquema é simples, mas é eficiente. Para 

quem estuda pra concurso, sabe que o que mais tem é volume de 

informação, é folhas para serem lidas, aulas para serem assistidas. 

Você precisa extrair daquela informação o conhecimento necessário. 

 

 

Existem vários livros de concursos, sobre diferentes disciplinas, em que todo o 

conteúdo é apresentado de modo esquematizado, como podemos ver na figura 10. Logo 

na primeira aula de Direito Tributário do curso Meta, o professor recomendou um livro 

à turma e disse: “É o livro ideal para vocês. Tem vários desenhos e esquemas que 

facilitam o seu estudo”. Um tipo de esquematização bastante utilizado na preparação 

dos candidatos é o “mapa mental”. Alguns livros também apresentam o conteúdo sob a 

forma de mapas mentais, que se estruturam como diagramas que, em sua maioria, 

possuem um tópico central ao qual diversos ramos (na forma de setas ou linhas) ligados 

a palavras ou imagens vão sendo acrescentados para indicar uma conexão com o tópico 

central. Cada ramo pode gerar uma ramificação secundária, esta uma terciária, e assim 

por diante (ver anexo 2 para um exemplo de mapa mental). No caso do mapa mental e 

de outras formas de esquematização, o conteúdo se torna mais sintetizado, sendo mais 

usado como método de revisão de outros materiais mais textualizados, como os próprios 

livros, as apostilas e as legislações, que devem ser previamente utilizados. 
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Figura 10 – Livros para concurso com conteúdo “esquematizado” e na forma de mapas 

mentais. 

 

Durante o intervalo de uma das aulas, fui com Ernesto e Gabriel à lanchonete 

próxima ao curso Meta. Ambos começaram a tecer comentários sobre o professor de 

matemática.  Gabriel exaltava o professor, dizendo que ele dava várias “coisinhas” que 

facilitavam a resolução das questões. Antunes concordou, falando que os vários 

“macetinhos” do professor “ajudam muito”. 

Tão recorrentes como os esquemas na transmissão de conhecimento de 

concurso, e apresentadas com ainda mais destaque pelos professores, assim como 

recebidas com maior entusiasmo pelos estudantes – como a ida à lanchonete com 

Antunes e Gabriel fez notar –, são as dicas e macetes. Durante as aulas de cursos 

preparatórios para concursos, há momentos em que os professores interrompem a 

explicação dos conteúdos ou a resolução de exercícios e pedem à turma uma atenção 

especial. É nesses momentos que são apresentadas aos estudantes as dicas e macetes, 

técnicas de aprendizado que serão determinantes para o bom desempenho deles em 

futuros processos seletivos de admissão ao serviço público. 
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Há uma crença mais geral por parte dos estudantes e professores de que para 

adquirir conhecimento é preciso receber dicas, o que já se verifica desde a socialização 

escolar (MAIA, 2014). Todos os professores costumam fornecer dicas durante suas 

aulas, independentemente da disciplina e do tipo de área de concurso para que se voltam 

as turmas. Quase todos os sites especializados em concurso público trazem seções ou 

matérias recorrentes contendo dicas válidas para algum concurso específico ou para o 

aprendizado de concurso de modo geral.  

Como me matriculei em dois cursos e me cadastrei em sites de notícias, recebia 

diariamente e-mails com informações sobre os concursos. Vários deles destacavam as 

dicas como fonte importante de sucesso nos processos seletivos. Um desses e-mails, por 

exemplo, tinha como título “Gabarite Português com essa dica!”. Era uma série de 

vídeos de um professor, exclusivos para quem era assinante do site que o divulgava. O 

corpo do e-mail dizia, entre outras coisas, que os estudantes iriam aprender a “como 

usar os bizus para chegar à resposta de forma mais rápida e eficiente”. O “bizu” tem o 

mesmo sentido da dica, mas é uma categoria usada com menos frequência por 

estudantes e professores na preparação para concursos. Sua origem na década de 1960, 

assim identificada pelo presidente da Fundação Cesgranrio em entrevista ao Jornal do 

Brasil em 1977 (CESGRANRIO, 1977), foi o contexto de preparação para os 

vestibulares, quando surgiu a informação privilegiada,  divulgada para alguns 

interessados, de que a questão teórica do exame seria sobre o Teorema de Bézout69. Daí, 

todos iam em busca do “bizu” nas provas. É esse o significado que as dicas e macetes 

também possuem. 

Um dia antes do concurso de Fiscal de Tributos para o munícipio de Niterói, 

quando frequentei o curso Aprovando e prestei o concurso como candidato, o referido 

curso organizou um evento no centro do Rio de Janeiro, exclusivo para seus alunos, 

chamado “Dica do Mestre”. O evento começou às 8h30min e terminou após as 17h. 

Com aulas seguidas de todas as disciplinas previstas no edital do concurso, só 

interrompidas no horário de almoço, o objetivo era fazer uma revisão geral dos 

conteúdos para a prova do dia seguinte. Ao final, ainda houve uma palestra 

motivacional de uma psicóloga e uma mensagem de apoio do diretor pedagógico do 

curso aos alunos. Durante as aulas, como seria inviável abarcar todos os conteúdos em 

                                                           
69 Formulado pelo matemático francês Étienne Bézout (1730-1783). 
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espaço de tempo tão reduzido, os professores privilegiavam as dicas e macetes que 

tinham de ser lembradas em cada disciplina para resolver as questões com mais 

facilidade. O evento transcorreu em diversas salas com capacidade de 100 a 150 pessoas 

cada, que permaneceram lotadas do início ao fim do evento. 

 

 
         Figura 11 – Aula de direito constitucional durante o evento Dica do Mestre (12/10/2015). 

 

As dicas e macetes podem servir para vários propósitos, mas o objetivo central é 

tornar mais eficaz o processo de aprendizado. Em alguns momentos, os professores 

usam os termos como se fossem sinônimos. Porém, em geral, o macete se caracteriza 

por ter uma dimensão mais prática do que a dica, funcionando quase como uma 

ferramenta para resolver as questões da prova. As dicas costumam ser mais abrangentes, 

indicando um modo correto de estudar e de se relacionar com os conteúdos da prova. 

Uma estratégia comum a todas as disciplinas que envolvem matemática – como 

matemática financeira, raciocínio lógico e contabilidade – refere-se ao chamado método 

da tentativa, como o nomeiam professores e também, por sua influência, alunos, quando 

numa prova de múltipla escolha é preciso encontrar a resposta das questões a partir das 

alternativas de resposta oferecidas. Diante de uma situação em que chegar à resposta 

apenas pelo enunciado da questão se torna inviável, seja pela ausência de tempo, seja 

pela ausência de informações disponíveis no enunciado para tanto, o candidato se vê na 

necessidade de buscar formas alternativas de solucionar a questão. Para se sair com 

êxito nessas situações, as dicas e macetes são técnicas empregadas pelos estudantes, 

depois de serem ensinadas por seus professores. 
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Deixe-me ilustrar essas situações corriqueiras no aprendizado dos candidatos 

com exemplos etnográficos. Em uma aula de matemática financeira, depois de ler o 

enunciado de uma questão, o professor começou a resolvê-la no quadro. O enunciado da 

questão contava a história de um comerciante que precisou pegar um financiamento no 

banco no valor de P, o qual seria quitado por ele posteriormente em um número n de 

meses.  

A partir das informações do enunciado da questão, o professor montou uma 

equação para descobrir o valor da dívida (M), que era o que se perguntava na questão. 

Sabendo a taxa de juros (i), o valor de P e o valor de n, informações disponíveis no 

enunciado, era possível calcular o valor da dívida (M). A equação é montada a partir de 

um algoritmo: M=P.(1+i)n, que professores e alunos chamam de “fórmula”. Após 

substituir os números pelos valores e prosseguir resolvendo a equação, chegou-se em 

determinado momento à seguinte conta: 189000/18,91, isto é, cento e oitenta e nove mil 

dividido por dezoito inteiros e noventa e um décimos. O professor, então, alertou à 

turma e deu o macete: “só um bobão vai fazer essa conta. O cara já bota de sacanagem. 

Tem que arredondar para 18,90 e facilitar a conta.”. Seguindo o macete do professor, o 

aluno tem uma operação que se resolve em instantes (189.000/18,90 = 10.000), mais 

facilmente, sem precisar resolver a conta usando o algoritmo da divisão. 

Ocorre que ao usar a técnica ensinada pelo professor – o macete – e alterar em 

um centésimo (0,01) um dos termos da divisão, o resultado encontrado já não será 

exatamente aquele que consta nas alternativas de resposta. Nesse momento, instrui o 

professor, é preciso usar a “intuição” e o “bom senso” para se chegar à alternativa 

correta. As opções de resposta são a) 10.140; b) 9.000; c) 9.125,43; d) 8.723,89; e) 

9.994,71. A letra a deve ser logo descartada, pois o valor deve ser menor do que 10.000, 

considerando que o número divisível era maior do que o que foi usado para se chegar ao 

resultado de 10.000. A letra b também é descartada pelo fato de estar implícito que o 

resultado seja um número decimal, e não um número inteiro. As letras c, d e e poderiam 

causar dúvida ao candidato, diz o professor, mas usando o “bom senso” percebe-se que 

a diminuição de um centésimo não poderia alterar muito o resultado, portanto o valor 

menor e mais próximo a 10.000 deveria ser escolhido pelos candidatos. Assim, o 

correto seria o candidato assinalar a letra e como resposta. 

Esse modo de proceder nas provas costuma causar alguma reticência nos alunos, 

que se sentem inseguros em assinalar respostas como corretas sem ter chegado a elas de 
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modo explícito, mas por eliminação ou inferência a partir de dicas e macetes. Por isso, o 

professor de matemática, para impulsioná-los, dizia que quem faz concurso tem que ter 

“coragem”, não pode ser “frouxo” ou “covarde”. Se os candidatos optassem por não 

utilizar as dicas e macetes, poderiam, eventualmente, até chegar à resposta correta, mas 

perderiam um tempo considerado excessivo na questão. 

Todavia, poder-se-ia questionar se a técnica teria eficácia caso houvesse 

alternativas de resposta, como 9.994,72 ou 9.994,81, bem próximas ao valor correto 

(9.994,71). Sem dúvida, nesse caso, o macete perderia sua utilidade. Entretanto, isso 

não é uma prática comum nas alternativas de resposta. Em geral, espera-se que o 

candidato faça uso de dicas e macetes e aí haverá respostas que deverão ser encontradas 

com base na intuição e no bom senso. As alternativas de resposta são escolhidas pelo 

avaliador de modo a permitir que o bom senso seja utilizado como critério de escolha da 

resposta correta. Nesse sentido, esse professor de matemática dizia para a turma que 

“questão que tem sacanagem, requer sacanagem nas opções de resposta”. 

A importância das alternativas de resposta para determinar a opção escolhida 

como correta pelo candidato fica ainda mais patente nas questões que envolvem o 

conhecimento jurídico. Logo no início do processo de preparação, o candidato percebe 

que o aprendizado do direito não se resume a saber ou decorar as leis e entender suas 

razões de existência, como quem não tem formação em direito costuma supor ao 

começar a frequentar as disciplinas jurídicas. Embora demande a memorização de um 

conjunto de legislações, o aprendizado do direito explora a capacidade do candidato de 

interpretar e saber as possíveis interpretações da lei. 

Trazendo questões de provas anteriores para serem resolvidas durante as aulas, 

os professores pretendem explorar as interpretações correntes sobre os temas abordados 

nas provas de direito. Em uma aula de direito constitucional, a professora projetou uma 

questão no quadro e começou a explicar para os alunos. Perguntava-se sobre as 

consequências para os direitos políticos do cidadão que se recusasse a cumprir uma 

obrigação imposta a todos os demais. As alternativas de resposta alternavam entre a 

perda dos direitos políticos, a suspensão temporária dos direitos políticos e a ausência 

de penalidade sobre os direitos políticos. Depois de ler para a turma as alternativas, a 

professora disse que, seguindo a legislação eleitoral, a resposta seria suspensão. Já 

seguindo a doutrina do constitucionalista José Afonso da Silva, a resposta seria perda. 
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Explicou que a suspensão foi considerada como a resposta correta, pois os avaliadores 

preferiram, nesse caso, seguir a legislação eleitoral. 

 A opção, entretanto, poderia ter sido outra, e a resposta considerada correta 

mudaria caso se levasse em conta a interpretação da doutrina – do constitucionalista 

José Afonso da Silva – sobre o tema. Não é raro que isso ocorra. Numa aula de direito 

administrativo, ao analisar uma questão de prova que perguntava sobre o conceito 

jurídico de “bem público”, o professor chamou atenção da turma para a dica que iria 

dar: 

 

 
Uma grande parte da doutrina não adota o conceito de bem público do 

Código Civil, adota outro. Qual dos dois vocês vão adotar na prova? 

Os dois. Se a questão não falou nada, usa o conceito legal. E se for 

uma questão mais sofisticada? Vai ter que usar os dois. Não tem o 

certo e o errado. São os entendimentos que se tem (Professor de 

direito administrativo). 

 

 

Aqui vemos novamente a importância da interpretação e da ideia de 

entendimento para o conhecimento transmitido nos cursos preparatórios. No caso 

apresentado acima, a dica do professor teve como objetivo facilitar a identificação do 

entendimento, isto é, da interpretação sobre um determinado conceito que deve ser 

priorizada de acordo com o enunciado da questão. 

Outro tipo de dica muito frequente nas disciplinas jurídicas, mais voltado para 

facilitar a memorização, ocorria quando os professores indicavam quais os trechos de 

uma legislação que deveriam ser focalizados, pois era o que se costumava cobrar nas 

provas. “Quem não quer ler tudo, que não precisa, lê o artigo 158”, disse um professor 

durante uma de suas aulas. Outro, com o mesmo propósito, falou: “Eu disse para vocês 

decorarem o artigo 48, 49, 51 e 52. Vocês deveriam decorar também tudo que está no 

84, porque cai na prova.”. Tendo em mãos as apostilas ou outros materiais escritos, 

como livros e legislações, os alunos vão sublinhando, sob indicação dos professores, 

trechos ou palavras-chave que devem ser objeto de atenção no estudo. 

As dicas podem servir não apenas para saber o que deve ser memorizado, mas 

também para indicar o melhor momento para se proceder à memorização. Nesse 

sentido, um dos professores recomendou aos alunos que deixassem para memorizar os 

principais artigos das leis próximo da prova: “Não adianta decorar muito antes. Um mês 

antes da prova está bom. Aí você vai decorar só o que precisa decorar.”. De todo modo, 
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vemos como várias dicas funcionam como técnicas de aprendizado que potencializam o 

processo de memorização, tornando o aprendizado dos estudantes mais eficaz. 

A esquematização, as dicas e os macetes atuam no processo de educação da 

atenção (INGOLD, 2001), por meio do qual ocorre uma afinação do sistema perceptivo 

dos estudantes, que aprendem a dar relevância a certos conteúdos em prejuízo de outros. 

Segundo Sperber e Wilson (1995), a relevância é um princípio de comunicação humana, 

sendo alcançada através do foco de atenção naquilo que é considerado mais 

fundamental dentro de um conjunto de informações disponíveis70. Esse processo de 

educação da atenção é fundamental para que se realize a seletividade do conhecimento 

que caracteriza a preparação para concursos. 

Um componente importante sobre as dicas e macetes, que as difere dos 

esquemas, e também da aplicação de fórmulas e regras, é que elas possuem um caráter 

de “exclusividade”, na medida em que são, em geral, desenvolvidas pelos próprios 

professores que as transmitem oralmente. Assim, durante uma aula de Raciocínio 

Lógico, o professor ensinou para a turma um macete para agilizar a solução de uma 

questão e disse: “Já estou dando a informação de mão beijada pra vocês. Esse tipo de 

solução você não pode ler num livro. O cara não vai te dar mole.”. 

A partir das fórmulas, esquemas, dicas, e macetes, gostaria de propor uma 

distinção mais geral entre dois tipos de técnicas de aprendizado, considerando que 

representam modalidades próprias de relação com o conhecimento e de processamento 

cognitivo. Estou pensando as dicas e macetes como técnicas heurísticas de aprendizado, 

contrapondo-as às técnicas protocolares, ou algorítmicas, que também fazem parte do 

aprendizado para os concursos.  

Para entender as primeiras, é mais fácil começar pela explicação das segundas. 

Em todas as disciplinas os estudantes têm logo contato com as questões de prova, sendo 

por meio delas que grande parte de seu aprendizado é observado. Para solucionar os 

problemas, os aprendizes devem inicialmente identificar o tema ou assunto, o qual é 

parte integrante de uma disciplina específica. Assim, ao ler uma questão que pergunta 

sobre os tipos de direitos sociais dos cidadãos, o candidato identifica que se trata de um 

                                                           
70 Pode parecer estranho ao leitor ver Ingold e Sperber citados num mesmo parágrafo, sendo mobilizados 

para corroborar um mesmo argumento. Ingold (2001) tomou Sperber como seu principal antagonista na 

explicação de como os humanos conhecem e participam da cultura. Estou consciente das divergências 

teóricas entre ambos, porém creio ser possível aproximá-los para pensar o contexto de uso do 

conhecimento e seu aspecto pragmático. 
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tópico de direito constitucional. Feita essa identificação inicial, o estudante busca por 

um protocolo ou um algoritmo que deve ser aplicado para encontrar as respostas, isto é, 

por um conjunto determinado de instruções ou representações capazes de, uma vez 

executados ou seguidos, resolver os problemas. Toda disciplina tem seus próprios 

algoritmos. No caso descrito anteriormente, quando buscou aplicar a fórmula 

M=P.(1+i)n, ensinada por seu professor, o estudante estava aplicando o algoritmo 

previsto para resolver exercícios de matemática financeira envolvendo juros compostos. 

Um algoritmo não é nada mais do que um conjunto organizado de instruções, 

elaboradas sob linguagem verbal ou não-verbal, escrita ou matemática, que pretende dar 

o passo a passo para se chegar a um resultado esperado diante de problemas 

semelhantes. A consulta à legislação é um requisito básico no aprendizado das 

disciplinas de direito, assim como a compreensão dos diferentes princípios jurídicos 

(princípio da igualdade, princípio do contraditório, princípio da razoabilidade, etc.). Em 

qualquer questão de prova de direito administrativo, por exemplo, o candidato deve ter 

memorizado um conjunto de legislações e princípios desse ramo do direito para poder 

aplicá-los durante o concurso. De igual maneira, deve-se ter em mente um conjunto de 

fórmulas e regras para solucionar questões de matemática e língua portuguesa, 

respectivamente. Em todo caso, essas regras, fórmulas e princípios são utilizadas como 

algoritmos, mediante os quais o aprendiz segue uma sequência de operações 

previamente estabelecidas para solucionar questões de natureza semelhante. No 

processo de adestramento para concursos, a etapa inicial do aprendizado consiste 

basicamente em socializar os aprendizes nos conteúdos das disciplinas estudadas e nos 

respectivos algoritmos responsáveis por resolver as questões próprias de cada conteúdo 

disciplinar. 

Contudo, o aprendizado das técnicas algorítmicas não é suficiente para dar aos 

estudantes a destreza necessária para solucionarem as questões em tempo hábil durante 

as provas de concurso público. Associadas a elas, deve-se aprender também algumas 

técnicas heurísticas, como as dicas e macetes. A heurística é um processo cognitivo 

caracterizado pelo uso reduzido de informações na busca por tomadas de decisão 

(GIGERENZER; GAISSMAIER, 2011). O pressuposto da racionalidade heurística é 

que menos esforço e tempo dispendidos no desempenho de determinadas tarefas levam 

a resultados mais eficazes. Em situações marcadas pela lógica da urgência, na qual a 

seletividade e a automaticidade regulam o comportamento dos sujeitos, as técnicas 
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heurísticas despontam como um modo privilegiado de aprendizado. Como disse um 

professor depois de ensinar um macete para a turma que simplificaria a resolução de 

uma questão: “assim você vai queimando etapas”. 

 As situações de incerteza e indefinição foram identificadas na psicologia 

cognitiva como elementos característicos para a emergência da racionalidade heurística 

(TVERSKY; KAHNEMAN, 1974). Diante das questões de prova de concurso, os 

candidatos se encontram frequentemente nessas situações. Não porque não sabem os 

conteúdos ou não detêm os algoritmos necessários para resolver as questões. O ponto é 

que a incerteza e a indefinição são projetadas propositalmente nas questões e, muitas 

vezes, aparecem como resultado da correta aplicação dos algoritmos. Assim, como no 

caso da aula acima descrito, quando um candidato começa a resolver uma equação 

matemática a partir da aplicação de um algoritmo apropriado e chega numa situação em 

que precisa resolver contas complexas que lhe causariam uma excessiva demora, é 

preciso encontrar soluções mais rápidas, não previstas, que dependem de uma intuição 

do candidato para agilizar a resolução. Nesse momento, interrompe-se um método 

algorítmico e se inicia um método heurístico de busca pela resposta. As dicas e macetes 

são técnicas previstas para dar conta dessas situações, demandando dos candidatos uma 

busca por alternativas mais adequadas, considerando as informações e o tempo 

disponíveis. 

 A dimensão heurística das dicas e macetes fica mais clara quando percebemos 

como elas são “criadas” pelos professores. Durante uma de suas aulas, o professor de 

matemática solucionou uma questão de prova a partir de um macete que ensinou para a 

turma e depois disse: “Isso aqui, gente, vem com o tempo. Quando eu comecei a dar 

aula, nem pensava nessas soluções, não. As soluções vão aparecendo do nada.”. Ou 

seja, as soluções aparecem a partir de uma busca não regrada e não ordenada, como 

indica a etimologia da palavra heurística, derivada de “eureka” (achei, encontrei), 

expressão atribuída ao grego Arquimedes quando da descoberta da lei do peso 

específico dos corpos, que teria ocorrido por acaso, enquanto o inventor tomava banho. 

 Outra característica da racionalidade heurística é a escolha orientada no sentido 

de perseguir uma boa alternativa disponível numa situação a partir de pistas que servem 

como base para uma inferência (GIGERENZER; BRIGHTON, 2009). Esse modo de 

proceder é comum nas questões envolvendo conhecimento jurídico, já que a resposta 

correta deve ser buscada através da análise das outras alternativas de resposta 
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oferecidas, não dependendo necessariamente da aplicação de um algoritmo. Assim 

como no caso do aprendizado de construção do diagnóstico no saber médico estudado 

por Pinto (2000), a questão de prova é, antes de tudo, objeto de reconhecimento dos 

estudantes. As dicas e macetes são úteis nessas situações para indicar uma interpretação 

ou uma sentença que deve ser reconhecida entre as alternativas de resposta. Essa 

heurística do reconhecimento (GOLDSTEIN; GIGERENZER, 2002) deriva da 

capacidade da memória de estocar informações, que podem ser reconhecidas a 

posteriori, mesmo que não se faça maiores elaborações sobre elas. 

 As técnicas algorítmicas são protocolares, já que devem ser seguidas sempre 

que o candidato encontra um conjunto semelhante de problemas, funcionando como 

protocolos de ação numa situação determinada. Já as técnicas heurísticas não permitem 

essa previsibilidade, sendo acionadas em situações de incerteza e de indefinição através 

da intuição, quando a aplicação de uma sequência padronizada de instruções não for 

mais suficiente para que os candidatos obtenham o rendimento esperado durante a 

prova, considerando a lógica da urgência a que estão submetidos. Seguindo esse modo 

de chegar aos resultados, dicas e macetes são uma forma de inferência heurística, em 

que as respostas são alcançadas depois de um processo intuitivo e não-linear de busca 

pela resolução das questões de prova. 

 Ao se tornar capaz de conjugar as técnicas protocolares, como o uso de 

esquemas e a aplicação de fórmulas, regras e princípios, e as técnicas heurísticas, como 

dicas e macetes, o candidato adquire a destreza necessária para conseguir solucionar as 

questões de prova e, consequentemente, obter um resultado satisfatório nos concursos 

públicos. 

 

4.2 Uma sujeição burocrática: de mortais a sujeitos de estado 

 

Iniciamos, neste momento, a descrição do segundo conjunto de aprendizados 

que os estudantes incorporam durante a preparação para os concursos públicos. 

Diferente do conhecimento voltado para as provas, esse aprendizado é adquirido de 

modo incidental, sobretudo durante as aulas dos cursos. Não é o conhecimento que os 

estudantes buscam quando se matriculam nos cursos, tampouco o que estrutura as aulas 

dos professores. Ainda assim, é parte relevante do processo de preparação, reforçando 
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nos sujeitos sua inclinação para a carreira pública e fornecendo-lhes um conjunto de 

representações sobre o serviço público e seus ocupantes. 

Como forma de nomear esse processo, vou chamá-lo de sujeição burocrática. 

Com isso, quero enfatizar que parte do aprendizado envolvido na preparação para os 

concursos públicos envolve “modos de objetivação que transformam os seres humanos 

em sujeitos” (FOUCAULT, 1995, p. 231). Foucault diferenciou três modos de 

objetivação que explicam como os sujeitos se constituem e são constituídos, dos quais 

dois serão mobilizados aqui para definirmos a sujeição burocrática. O primeiro destes é 

aquele em que os sujeitos se tornam objeto do que o autor chamou de uma prática 

divisora, uma divisão estabelecida entre si mesmo e outros sujeitos, como o louco e o 

são, o criminoso e o “bom homem”. A segunda refere-se ao modo como os homens dão 

a si mesmos o estatuto de sujeito, ou, nas palavras do autor, uma forma de poder que 

“marca-o com sua própria individualidade, liga-o à sua própria identidade, impõe-lhe 

uma lei de verdade, que devemos reconhecer e que os outros têm que reconhecer nele” 

(FOUCAULT, 1995, p. 235). Trata-se de uma forma de subjetivação que torna os 

indivíduos sujeitos; no caso de minha pesquisa, uma subjetivação que transforma os 

estudantes em sujeitos de estado. 

Esse processo de subjetivação da diferença por que passam os alunos dos cursos 

preparatórios para concurso poderia ser comparado, embora dirigido para o vértice 

oposto da pirâmide social, àquele denominado por Misse (1999) como sujeição 

criminal, aplicado aos sujeitos pensados como criminais ou potencialmente criminais e 

identificados através de certos tipos sociais, como “bandidos” e “vagabundos”71. 

Segundo Misse, a sujeição criminal “é o processo social pelo qual identidades 

são construídas e atribuídas para habitar adequadamente o que é representado como um 

“mundo à parte” (MISSE, 1999, p. 71). No caso da sujeição criminal, esse mundo à 

parte é o “mundo do crime”, habitado por indivíduos envolvidos com práticas 

clandestinas e ilegais, sempre sujeitos a acusações sociais. Tal qual ocorre na 

clandestinidade, ao longo do processo de preparação para os concursos públicos, os 

sujeitos são pouco a pouco construídos como se estivessem inseridos em um mundo à 

parte. Levados pelos agentes pedagógicos a reconhecer a si próprios como futuros 

                                                           
71 O conceito de sujeição burocrática foi inicialmente inspirado no conceito de sujeição criminal, de 

Michel Misse, embora seja desenvolvido por meios diferentes. 
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servidores de elite, a preparação para os concursos é responsável por fazer esses sujeitos 

passarem por um processo de sujeição burocrática.  

Como na sujeição criminal, e aqui encerramos as convergências entre os dois 

conceitos, o processo de sujeição burocrática implica também a construção de 

subjetividades 72 . Porém, Misse constrói a sujeição criminal como um fenômeno 

conjuntural, pois vincula-o ao processo histórico de acumulação social da violência 

ocorrido no Rio de Janeiro, especialmente a partir da década de 1970. Além disso, o 

autor toma a sujeição criminal como um fenômeno difuso, pois sua reprodução, embora 

atinja alvos específicos da população, não pode ser circunscrita a locais ou instituições 

determinadas, tendo um caráter mais abrangente. Já o conceito de sujeição burocrática, 

tal como o emprego, é restrito ao contexto de preparação para os concursos. Concebido 

a partir da preparação de estudantes para os concursos da burocracia fiscal, é possível 

que se possa pensar a sujeição burocrática na preparação para outras carreiras da 

administração pública, mas a forma da sujeição verificada será provavelmente diversa 

da que irei descrever aqui. 

Voltamos, então, às formas de objetivação dos sujeitos de Foucault. No contexto 

de preparação para os concursos públicos, a primeira delas é estabelecida através de 

uma clara divisão que os professores buscam estabelecer entre os funcionários públicos 

e os demais segmentos profissionais da sociedade brasileira. Essa diferenciação traz 

implícita uma hierarquização entre as categorias postas em oposição. É claro que os 

estudantes já reconhecem, anteriormente à sua frequência aos cursos, os funcionários 

públicos como um segmento específico da sociedade. No entanto, os discursos dos 

agentes pedagógicos tornam essa especificidade ainda mais reiterada, emprestando-lhe 

um caráter ideológico, na medida em que fornecem justificações sobre a centralidade do 

serviço público para os candidatos a ele. 

Os casos etnográficos tornam o ponto mais claro. Durante a aula de Direito 

Administrativo, o professor explicava que o processo de entrada dos sujeitos no serviço 

                                                           
72 Como resultante de um processo social de construção de subjetividades, o autor argumenta que a 

sujeição criminal implica na existência de três dimensões associadas que submetem o agente a esse 

processo. A primeira delas refere-se ao conjunto de designações sociais operadas por meio de categorias 

de acusação – como “bandido” – que vinculam os sujeitos a práticas delituosas; a segunda, à identificação 

em determinados agentes de tendências criminosas, expressas geralmente em uma trajetória já marcada 

por práticas delitivas; e, por fim, representações do próprio agente sobre si mesmo, e de seus familiares e 

grupos de afinidade sobre ele, caracterizadas por uma série de justificações ou explicações sobre as 

escolhas pessoais que o levaram ao “mundo do crime”. 
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público previa três etapas, a “nomeação”, o “empossamento” e o “exercício”, que 

formavam a “investidura”73. Segundo ele, era o processo pelo qual todos os estudantes 

da turma ainda iriam passar. Em seguida, disse: “A investidura marca a sua 

transformação de um simples mortal para um agente do estado”. Aqui vemos já uma 

primeira disjunção radical entre os membros do serviço público e o restante da 

população. O próprio termo “agente”, diferente do conceito sociológico de mesmo 

nome, traz a conotação de um sujeito com poderes diferenciados, uma vez que se opõe 

aos “mortais”. 

Essa diferença entre o servidor público e o restante da sociedade é acompanhada 

por discursos que atribuem uma prevalência da carreira pública sobre as ocupações 

disponíveis na iniciativa privada, focando sobretudo nas vantagens econômicas 

associadas às primeiras. Ao justificar a importância da regularidade do estudo, o 

professor de Contabilidade do curso Meta dizia que os estudantes não deveriam 

“jamais” pensar em desistir de fazer concurso público: 

 

 
Uma hora você vai passar. É só ter paciência, não desanimar. Aliás, é 

o único recurso que vocês têm. Num país de bosta como o nosso, se 

você não passar em concurso, vai ter que arrumar um emprego. Se 

arrumar um emprego, vão tirar seu calo. É trabalhar, trabalhar, 

trabalhar... e, no final, um salário de dois mil. 

 

 

Para corroborar sua tese, o professor seguiu dizendo que no Brasil uma 

“faxineira” ganhava o mesmo valor de uma conhecida sua que trabalhava em uma 

empresa e era “toda bonita, com carro”, mas recebia “apenas” três mil reais de salário. 

Se tivesse feito concurso público, disse ele, não estaria nessa situação, ou seja, 

ganhando supostamente o mesmo salário que uma faxineira. Concluindo seu raciocínio, 

disse que um “bom pedreiro” ganha mais do que um “engenheiro formado”, já que “o 

pedreiro não paga imposto e faz caixa dois”.  

Essa sequência de considerações do professor é interessante para mostrar como o 

concurso atua como um potente mecanismo de distinção social (BOURDIEU, 2008). 

                                                           
73 Como é de praxe nos tópicos de direito, existe muita divergência doutrinária sobre a forma de nomear 

as etapas do processo admissional. Há quem inclua, por exemplo, a aprovação como parte do processo; 

outros autores consideram a investidura apenas o momento de “empossamento” no cargo. Após a entrada 

“em exercício”, o servidor ainda fica em estágio probatório durante três anos, quando só então passa a ter 

direito à “estabilidade”. 
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Ao mesmo tempo em que o concurso aparece como uma estratégia que garante 

vantagens econômicas, afasta simbolicamente, em parte por conta da extensão dessas 

vantagens, os sujeitos de ocupações profissionais identificadas com segmentos da 

sociedade brasileira representados tradicionalmente como pertencendo à base da 

pirâmide social, como “pedreiros” e “faxineiras”. 

O caráter de distinção assegurado pelos concursos públicos também pode ser 

notado pelo aprendizado que os estudantes têm sobre a relação que deverão manter com 

sua atividade profissional depois da aprovação. Durante uma sessão de coaching online 

que acompanhei durante a pesquisa, a coach buscava mostrar para seus seguidores que 

eles não deveriam se preocupar em passar para um cargo ou instituição especifica, pois 

o caráter do serviço que desempenhariam era semelhante: 

 

 
Tu vai lá, vai trabalhar, vai ter chefe chato, vai ter colega chato. É um 

emprego, como qualquer outro. Tu vai trabalhar e acabou. “Ah, eu 

vou mudar o mundo”. Não vai. Tu vai enxugar gelo. Hoje eu estou 

aqui só para falar a verdade. Mas a diferença é que você vai ter 

estabilidade e segurança financeira. A diferença é que você vai estar 

ganhando acima de 90% da população brasileira. A diferença é que 

você vai ter a certeza de que você não vai ser mandado embora. A 

diferença é que você vai realizar um monte de coisa na sua vida que, 

com o que a iniciativa privada paga, você não consegue. Mas é um 

emprego. 

 

 

 O trecho é revelador sobre o significado que o serviço público tem para os 

aprovados, ou, mais especificamente, sobre como esse significado é legitimado pelos 

agentes pedagógicos envolvidos na preparação para os concursos. Como qualquer outro 

emprego, nas palavras da coach, o contexto da atividade profissional é visto como 

negativo, mas um mal necessário para assegurar realizações pessoais. Nesse sentido, 

não se trata de um contexto concebido para satisfazer aspirações profissionais dos 

aprovados, mas fundamentalmente para garantir distinção social. A fala dessa mesma 

coach, agora durante o evento Coaching Day, torna essa percepção sobre o concurso e o 

serviço público ainda mais evidenciada: 

 

 
Acredito, sim, que o concurso muda, melhora e transforma as vidas. 

Aconteceu isso comigo. Eu mudei de vida. Eu pude proporcionar uma 

condição melhor pra mim, pra minha família, para os meus amigos, 

para as pessoas que eu amo. Eu posso, hoje em dia, ajudar outras 
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pessoas. Então, eu acredito que cada pessoa, quando passa num 

concurso público, passa uma transformação pessoal que impacta o lar 

dela, a família, os amigos, a comunidade, como se fosse um impacto 

em todo o universo. Olha só que loucura. Mas é o que eu acredito. 

 

 

A ênfase do discurso é claramente colocada no papel que o concurso terá para 

mudar a situação de vida do servidor com relação a seus grupos de referência mais 

próximos, como familiares, amigos e vizinhança. Como era a regra durante as falas dos 

agentes pedagógicos durante meu trabalho de campo, quando se enfatiza os efeitos 

decorrentes de uma aprovação em concurso, não há menção ao órgão público em que o 

futuro aprovado irá atuar, e muito menos àqueles cidadãos a quem irá “servir” como 

servidor. A grande maioria dos concursandos com quem tive contato nas turmas de 

preparação para os concursos da burocracia fiscal, por exemplo, tinha apenas uma vaga 

ideia sobre as atividades que um fiscal desempenha na prática, embora estivesse bem 

inteirada sobre seus vencimentos, benefícios, adicionais, carga horária de trabalho, entre 

outras vantagens que um fiscal do estado possui. 

Do mesmo modo como o concurso aparecia no discurso da coach associado à 

família, para meus interlocutores que frequentavam os cursos comigo como alunos, a 

entrada no serviço público emergia como um modo de viabilizar um projeto familiar. 

Carina, casada e com 25 anos, dizia que pretendia ter filhos apenas depois que 

conseguisse sua aprovação, para “ter segurança”, isto é, estabilidade financeira. Gabriel, 

pai de uma filha pequena e recém-casado, também começou a estudar para concursos 

em busca de estabilidade, pois agora tinha suas “responsabilidades de família”. 

 

4.2.1 Um modelo cultural de funcionário 

 

A esta altura, guiados pela etnografia, já começamos a tratar de um segundo 

aspecto da sujeição burocrática, associado ao primeiro, pois diz respeito à qualificação 

das categorias decorrentes da forma de objetivação dos sujeitos que Foucault (1995) 

nomeia como prática divisora. Ao estabelecer uma acentuada diferenciação entre os 

funcionários públicos e os demais segmentos profissionais da sociedade brasileira, os 

agentes pedagógicos também passam a atribuir qualidades aos funcionários e aos 

“outros” que a ele se opõem.  
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Esse conjunto de qualidades envolve ideias e conceitos relacionados ao papel e 

às prerrogativas do servidor público, que reunidos formam o que chamaremos de um 

modelo cultural de funcionário. A partir de uma teoria cognitiva sobre a cultura, os 

modelos culturais foram concebidos como modelos amplamente compartilhados através 

da experiência por grupos sociais, em maior ou menor escala, e que desempenham um 

papel no seu entendimento de mundo e no modo como se comportar nele (HOLLAND; 

QUINN, 1987; D`ANDRADE; STRAUSS, 1992). Os modelos culturais fornecem um 

enquadramento para a experiência, interpretações e inferências sobre ela, além de metas 

e motivações para a ação dos sujeitos (LUTZ, 1987; STRAUSS, 1992). 

 Segundo Holland e Quinn (1987), uma das principais contribuições da 

antropologia cognitiva é esclarecer as condições sob as quais os modelos culturais são 

dotados de força diretiva, consequentemente, ganhando potencial ideológico. Nesse 

sentido, durante a preparação para os concursos, os agentes pedagógicos fornecem uma 

série de indicações aos estudantes sobre o que é o certo e o que é inevitável no serviço 

público, gerando um modelo cultural de funcionário que se torna um dos efeitos 

implícitos do aprendizado. 

Para esboçar esse modelo cultural de funcionário capturado a partir da 

preparação para os concursos públicos, vou apresentar alguns esquemas74 conectados à 

ideia de funcionário que são compartilhados durante a experiência que os sujeitos têm 

nos cursos preparatórios e que são por eles mobilizados ainda durante o período de 

preparação para os concursos. Esses esquemas que vou descrever não são exaustivos 

para definir o que seja o modelo cultural de funcionário que os sujeitos carregam 

                                                           
74 É importante assinalar aqui a diferença entre a ideia de esquema utilizada por Bourdieu 

(1972) para definir o habitus e a teoria do esquema (schema theory) empregada no âmbito da 

antropologia cognitiva, da qual estou me servindo. Segundo Quinn e Strauss (1997), o uso de 

Bourdieu do conhecimento corporificado, o habitus, ignora o papel da motivação como força de 

reprodução, uniformização, diversidade ou mudança na vida social, assim como o papel do 

ensino deliberado para a conformação dos esquemas. Com relação a este último aspecto, 

Bourdieu assume que a familiaridade com as práticas sociais é suficiente para explicar a 

internalização de seus elementos regulares. As autoras argumentam que nem todas as 

regularidades observadas na prática são igualmente retidas nos esquemas internalizados, pois a 

motivação do aprendiz faz diferença para o que ele vai dar atenção e, consequentemente, para 

como aquela experiência será cognitivamente processada e irá se aderir ao conjunto de 

conhecimentos previamente adquiridos. Em crítica de natureza semelhante à teoria da cognição 

contida no conceito de habitus, Bloch (1985) enfatiza que Bourdieu postula um processo de 

aprendizado caracterizado por uma única forma de aquisição de conhecimento, o que não dá 

conta de explicar os diferentes tipos de conhecimento que os sujeitos possuem. 
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consigo, mas apenas aqueles que pude mapear a partir do meu trabalho de campo nos 

cursos de preparação para concursos da burocracia fiscal. 

 

Esquema 1: o trabalho como distinção e desfrute 

 Terminamos a seção anterior mostrando como a aprovação no concurso aparecia 

no discurso dos agentes pedagógicos como um mecanismo que possibilitaria uma 

distinção social e viabilizaria realizações pessoais dos candidatos. A ênfase no trabalho 

a ser desempenhado é sempre reduzida, e geralmente o trabalho propriamente dito é 

mencionado em tom negativo, enquanto que as vantagens dele decorrentes são 

propagadas. Logo, era comum que os professores descrevessem a rotina de trabalho dos 

futuros funcionários públicos como o momento de cumprimento de pequenas exigências 

formais, cuja realização requeria esforços reduzidos, permitindo a fruição em outras 

atividades, como aquelas associadas ao lazer, tal como se pode notar na fala do 

professor de Direito Administrativo do curso Meta: 

 

 
As coisas não acontecem da noite pro dia, não, gente. Se tu quer ser 

fiscal, não é ficar dormindo de manhã e depois indo pra praia que vai 

passar, não. Depois, quando você passar, vai pra praia todo dia. Mas 

antes, não. Depois pode chegar dez horas da manhã, não tem esse 

negócio de horário marcado. Sai pra almoçar uma hora. Duas e meia 

volta. Já está ficando tarde. Olha o trânsito. Pega a sua bolsa e vai 

embora. E acabou. De uma forma honesta. 

 

 

 Como essa fala expressa bem, reproduzindo a ideia do senso comum de que o 

funcionário público “não faz nada”, o momento de preparação para os concursos é 

tomado como oposto ao momento pós-aprovação. O primeiro exige um nível alto de 

dedicação e esforço, sendo considerado por estudantes e professores como um 

“sacrifício”.  Na primeira aula do curso Meta, o professor de matemática logo advertiu 

os alunos de que a preparação para os concursos seria um período de “muito sacrifício e 

esforço”, mas que a recompensa viria após a aprovação. O professor disse que quem não 

passa em concurso é porque tem “preguiça”, restando a tais sujeitos ter que arrumar um 

“empreguinho por aí”. 

 Muitos começam a estudar numa intensidade tal que deixam de interagir, ou 

diminuem significativamente a frequência das interações, com amigos e mesmo 
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membros da família. Numa das conversas com um grupo de alunos durante o intervalo, 

Ernesto dizia que quem estava iniciando a preparação para concurso ainda não entendia 

como deve ser o ritmo de estudo. Segundo ele, para alcançar a aprovação nos concursos 

é preciso “viver para o concurso”. Isso significava “ficar sem amigos” e “sem se 

divertir”, apenas dedicado aos estudos todos os dias da semana. O estudo aos fins de 

semana era um dos principais exemplos citados para mostrar como precisavam se 

sacrificar durante sua preparação. Os concurseiros não têm fim de semana, diziam eles, 

têm “sábado-feira” e “domingo-feira”, ou seja, os dias teoricamente de descanso do 

trabalho se transformam em dias de estudo. 

 Todo esse “sacrifício”75, no entanto, dará lugar a momentos de desfrute uma vez 

que os sujeitos se tornem funcionários. Em consonância com essa percepção do trabalho 

ligado ao desfrute, ouvia com frequência dos estudantes e professores projeções de 

como seriam suas vidas pós-aprovação. No intervalo de uma das aulas, quando 

conversava com Antunes e Gabriel em frente à sede do curso, passou um automóvel 

importado, que chamava atenção dos pedestres na calçada, inclusive de nós. Gabriel 

comentou: “Aí meu irmão, esse aí com certeza já passou no concurso. Minha hora 

também vai chegar”. 

 Os professores usavam exemplos ainda mais inusitados. O professor de Direito 

Administrativo do curso Meta falou para os alunos da turma que quando passassem no 

concurso de fiscal poderiam ir para a França sem gastar nem um terço do salário que 

iriam receber. Por sua vez, um dos professores do curso Aprovando, que também era 

juiz, dizia que tinha adquirido uma ilha particular, como o apresentador de televisão 

Luciano Huck, “graças ao concurso público”. 

 Esses exemplos etnográficos mostram como o acesso a bens materiais e 

simbólicos e a um modo de vida associado às elites é um esquema conectado ao modelo 

cultural de funcionário propagado pelos professores e internalizado pelos estudantes 

durante a preparação para os concursos. 

 

 

                                                           
75 A partir do discurso de professores e estudantes, poderíamos dizer que a preparação dos últimos para os 

concursos pode ser considerada um sacrifício, no sentido antropológico do termo? O sacrifício é um ato 

que, segundo Mauss (2009, p. 151), “pela consagração de uma vítima, modifica o estado moral da pessoa 

que o realiza”. (MAUSS, 2009, p. 151). Embora exceda o escopo dessa pesquisa, parece ser uma 

perspectiva de análise da preparação para concursos que pode render frutos. 
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Esquema 2: o conhecimento da prática se aprende na prática 

 Um segundo tipo de esquema que se conecta à ideia de funcionário informa 

sobre o conhecimento da prática, por oposição ao de concurso. Ao começar a 

preparação para os concursos públicos, os estudantes não têm dúvidas sobre a 

importância de aprender os conteúdos para as provas que terão de enfrentar. Entretanto, 

soma-se a esse aprendizado um outro, que diz respeito ao caráter provisório e efêmero 

do conhecimento que será cobrado nas provas. Isso porque, após estas serem realizadas, 

aquele conhecimento não terá mais utilidade para sua posterior vida de servidor público, 

no caso de quem é aprovado. 

 Logo numa das primeiras aulas que acompanhei no curso Aprovando, depois de 

o professor de Direito Tributário explicar as legislações que seriam objeto de atenção 

durante sua disciplina, uma aluna perguntou se não abordaria um decreto específico. O 

professor disse que não, pois o referido decreto não iria cair na prova. A aluna insistiu 

dizendo que o decreto dizia respeito a questões que o auditor-fiscal trabalha no seu dia a 

dia. O professor, então, advertiu: “só porque ele vê isso na prática, tem que cair na 

prova? Não é assim que funciona!”. 

 Esse tipo de advertência chama atenção para a diferença existente entre o 

conhecimento que é exigido nas provas e aquele necessário para o desempenho das 

funções burocráticas, como Miranda (2015) já havia identificado no discurso de 

auditores-fiscais da Receita Federal. Em entrevista com o diretor-pedagógico de um 

curso preparatório, essa questão também foi enfatizada:  

 

 
Nem sempre o conteúdo programático é muito voltado para o cargo. 

Assim, de verdade, o auditor da Receita não precisa saber vinte e 

cinco disciplinas. Não precisa para exercer a função dele. Óbvio que 

tem disciplinas que ele pode precisar. Contabilidade, Direito 

Tributário... Mas definitivamente ele não precisa de todas elas e nem 

com tanta profundidade em algumas delas. 

 

 

 Antes de ensinarem alguns conteúdos de suas disciplinas, certos professores já 

anunciavam para a turma que eles não teriam utilidade no exercício da atividade 

profissional para a qual buscavam aprovação. Assim, ao explicar a chamada teoria 

personalista da Contabilidade, o professor da disciplina disse:  
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E atualmente, no Brasil, vale a teoria personalista ou patrimonialista? 

Patrimonialista. Mas isso pode cair na prova? Pode. Então, vocês têm 

que saber. Vão usar isso quando estiverem lá na Receita, como 

auditor, como técnico? Vão usar essa merda lá? Não, mas precisa 

conhecer pra poder chegar até lá. Infelizmente vocês vão precisar 

conhecer. 
 

 

 Se, como discutimos na primeira metade do capítulo, o conhecimento 

intencional e não-linguístico adquirido nos cursos preparatórios caracteriza-se como um 

saber prático para as provas do concurso, ele não passa de um saber teórico, com total 

ausência de utilidade prática após as provas. Nesse sentido, o professor de informática 

do curso Aprovando disse para a turma: “Informática pra concurso é isso. Tem muita 

gente aí ensinando a mexer no computador. Eu ensino a fazer prova.”. 

 Uma das razões pelas quais grande parte dos conteúdos que são aprendidos 

torna-se momentânea é o fato de que esse modo de aquisição do conhecimento implica 

num esquecimento deles a médio e longo prazo. Isso foi dito por vários dos estudantes 

que frequentavam os cursos que acompanhei. Alguns já tinham estudado vários 

conteúdos para concursos anteriores que prestaram, mas diziam que quando 

interromperam os estudos quase tudo havia sido esquecido. Os professores também 

enfatizavam que o estudo deveria ser contínuo, caso contrário em pouco tempo não seria 

mais possível lembrar da matéria. Durante o evento Coaching Day, um fiscal do Rio de 

Janeiro deu seu depoimento sobre esse aspecto do conhecimento de concurso: 

 

 
Conhecimento pra prova, pessoal, é memória flash. Muita gente pode 

falar que é de longo prazo, mas não é. Memória flash em informática é 

a memória do rotativo, não é o HD. Você não está na memória de 

longo prazo. Tem muita coisa que é memória flash, que se passar duas 

ou três semanas tu não vai lembrar nada. Foi o que aconteceu comigo. 

Eu pensei que eu nunca fosse esquecer o tanto de coisa que eu estudei 

com afinco, que ia ser o melhor fiscal de Direito Tributário do mundo. 

Depois de um mês eu estava com o livro de Direito Tributário relendo. 

Porque você esquece. 

 

 

Assim, durante o processo de preparação, a naturalização do caráter provisório 

desse conhecimento é incorporada pelos aprendizes. A maioria dos professores e 

estudantes não coloca em questão os conteúdos que são ensinados, a não ser para se 

queixarem sobre a extensão deles, sobretudo os alunos, mas não sobre sua utilidade para 
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os cargos e empregos públicos que exercerão caso aprovados nos concursos. Alguns 

sócios e diretores de cursos preparatórios, no entanto, manifestaram em entrevista que 

seria mais adequado se o conhecimento exigido fosse de serventia para a atuação nos 

cargos, mas ao mesmo tempo demonstravam resignação, pois consideravam que isso 

não era viável pela necessidade de criar uma hierarquia de notas entre os potenciais 

aprovados: 

 

 
Deveria cobrar só o que aquele cargo exige. Sim, mas será que a 

banca ia conseguir selecionar cobrando só o que aquele cargo exige? 

Não tenho a resposta. Eu mesmo não tenho a resposta. Será que se ela 

cobrasse só aqueles conceitos que aquele cargo exige, ela iria 

conseguir separar os caras e criar uma lista de um por um, conseguir 

criar critérios de desempate, criar uma lista de aprovados para entregar 

pro órgão? (Sócio de curso preparatório). 

 

Seria ótimo se fosse possível cobrar do candidato só o necessário pro 

cargo, pois seria uma vantagem pro candidato e uma pro Estado, que 

ia ter um cara com muito conhecimento só naqueles assuntos que são 

inerentes ao cargo dele. Não seria ruim. O problema é o processo 

seletivo. O problema é se você consegue fazer uma prova 

diferenciando esses caras. O que acaba acontecendo é que você obriga 

o candidato a estudar muito mais coisa do que ele precisaria pra 

exercer o cargo (Diretor-pedagógico de curso preparatório). 

 

 

  O reconhecimento de que os conteúdos exigidos nas provas não têm vinculação 

necessária com o saber do serviço público e que serão descartáveis uma vez que o 

candidato se transforme em servidor torna evidente que os processos seletivos não 

escolhem os candidatos mais preparados para as tarefas burocráticas. Nesse sentido, um 

dos agentes pedagógicos mais críticos sobre o processo seletivo dos concursos públicos 

com quem conversei considerava que o conhecimento exigido acabava privilegiando um 

tipo de candidato: 

 

 
A Esaf uma vez fez um estudo que indicou o seguinte: no processo de 

seleção tem algumas falhas que fazem com que as pessoas sejam aptas 

a responder questões de Direito, por exemplo, inclusive Direito Penal, 

Direito Tributário, Direito Civil, mas na hora de tomar a decisão no 

uso daquela disciplina no dia a dia, ela não tem o mesmo brilhantismo. 

É o que a gente coloca: a diferença entre competência e conteúdo. Se 

eu estou preocupado em que ano foi o descobrimento do Brasil, eu 

vou selecionar um tipo de candidato. Não que ele seja burro, não é 

isso. Mas ele tem um tipo de preparo mais focado na memorização. 

Talvez ele até fosse um excelente resolvedor de problemas se ele fosse 
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preparado pra raciocinar, e não pra memorizar. Enquanto que o 

camarada que tem capacidade de decisão tem ojeriza em ficar 

preocupado com uma massa absurda de informações. Ele quer a 

informação que tem utilidade. Em vez de se preocupar em guardar 

todo o conteúdo de uma Barsa, ele só quer saber daquilo que tem 

aplicação concreta. 

 

 

 A escolha de um tipo de candidato implica obviamente na valorização de um 

modelo de funcionário para o serviço público. Nesse sentido, a experiência dos sujeitos 

como aprendizes nos cursos preparatórios atualiza o modelo de funcionário generalista e 

teórico, tal como o perfil valorizado nos anos de 1930, como vimos no primeiro 

capítulo, quando o atual modelo de concurso público foi concebido. 

O aprendizado de que o conhecimento de concurso é efêmero, provisório, já cria 

uma disposição nos sujeitos de considerar que as atividades desempenhadas no âmbito 

do serviço público são conhecidas e aprendidas apenas após o ingresso desses sujeitos 

nas instituições para as quais foram aprovados. Ou seja, a ideia de que o trabalho se 

aprende na prática já é um dos aprendizados de concurso. A preparação para os 

concursos legitima esse esquema cultural de que o conhecimento se aprende na prática. 

 

Esquema 3: oposição e repulsa à “política” e aos políticos 

 Outro aprendizado incidental que também se realiza durante a preparação para 

concursos públicos diz respeito à aversão contra a classe política. Nos dois cursos 

preparatórios que frequentei, era comum que durante as aulas os professores fizessem 

comentários e discursos, associados ou não aos temas da aula, que opusessem os 

servidores e os políticos, estes últimos sendo associados à desonestidade, interesses 

particulares e corrupção. 

 Logo após as eleições municipais de 2016, a professora de Direito 

Constitucional do curso Meta aproveitou o conteúdo da aula sobre direitos sociais para 

fazer considerações sobre os projetos do governo e sobre o resultado das eleições: 

  

 
Agora o Temer já vem com uma nova flexibilização, com a emenda 

constitucional 241. A gente tem que tomar muito cuidado com essas 

emendas, porque a gente sabe que político é um bicho complicado. E 

na verdade, a preocupação desses políticos é de se reeleger, ou se 

eleger pra um cargo melhor. Quem vai ser prefeito em São Paulo, já 

está almejando ser Presidente da República. Porque normalmente 
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passa pela prefeitura de São Paulo. Então, os caras almejam, na 

verdade, algo com interesses próprios. Eles têm que fazer algo pela 

gente, porque senão não são eleitos. Mas é só um pouquinho. É só o 

suficiente pro povo engolir a ladroagem. 

 

 

Um dos alunos se manifestou dizendo que João Dória, na época recém-eleito 

prefeito da cidade de São Paulo, já era um homem rico e não teria motivos para roubar 

como prefeito. A professora respondeu que não teve o objetivo de falar especificamente 

contra Dória, mas que estava querendo dizer que essa prática era uma tradição entre os 

políticos no Brasil. 

 O professor de raciocínio lógico era um dos mais incisivos em suas falas contra 

os políticos. “Os nossos governantes adoram um povo preguiçoso. Povo preguiçoso é 

povo manipulado”, disse ele logo em uma de suas primeiras aulas. Ao passar exercícios 

para a turma resolver, era comum que usasse questões com enunciados que faziam 

referência aos políticos, sempre de forma negativa. Um deles, sobre lógica das 

proposições, dizia: “Nenhum político é honesto”. Em outro, em que se deveria calcular 

o valor dos impostos pagos por um comerciante, falou para a turma: “Você trabalha 

cinco meses do ano só pra pagar imposto. E o dinheiro vai pro bolso de quem? Cabral, 

Temer, Renan, esse pessoal76... Enquanto o brasileiro não acordar, vai ficar nisso. Esse 

cenário de roubalheira não muda, não.”. 

 Por outro lado, no discurso dos professores o concurso público era um 

mecanismo que permitia contrabalancear os malfeitos operados na esfera da política.  

Os servidores públicos, aprovados mediante concurso e identificados com um saber 

técnico, seriam uma força antagônica a esse suposto reino da desordem imposto pela 

classe política. Durante o evento Coaching Day, um dos palestrantes chamou atenção do 

público sobre esse elemento virtuoso do concurso público: 

 

 
O concurso público vai ser o seu sustento. Vai ser o caminho pro teu 

sonho. Mas é uma forma, da nossa maneira, de ser correto. Se você é 

uma pessoa revoltada, se você olha pro governo e vê isso tudo de 

corrupção, é a sua maneira de ser uma força do bem. Vai lá dentro e 

faz o certo. 

 

                                                           
76 Referência aos políticos Sérgio Cabral (governador do Rio de Janeiro), Michel Temer (presidente da 

República) e Renan Calheiros (senador), todos do Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB). 



215 

 

 

Um dos estudantes do curso, Roberto, era também funcionário da Caixa 

Econômica Federal. Às vésperas de fazer quarenta anos, dizia ter exercido, no passado, 

atividade sindical, razão pela qual seus colegas de turma o apelidaram de “black bloc”. 

Durante uma conversa no intervalo das aulas em que falávamos sobre política e as 

eleições municipais de 2016, Gabriel interveio dizendo a Roberto: “vai se acostumando, 

porque essa vida de black bloc vai acabar quando tu virar fiscal”. Era uma forma jocosa 

de Gabriel dizer que a política não deveria fazer parte das preocupações cotidianas de 

um futuro servidor público de elite do estado77. 

Vale notar que essa construção de burocrata associada a uma repulsa da política 

e de seus representantes também é uma marca da institucionalização do concurso 

público no Brasil, fortemente presente nos discursos de seus proponentes nos anos de 

1930, quando se pretendia opor a técnica à política. Do mesmo modo que o concurso 

público é uma metáfora mobilizadora (SHORE; WRIGHT, 1997) que se associa ao 

mérito e à democracia, o funcionário seria um agente técnico, o que excluiria seus 

vínculos com a esfera política (e com a classe política, de modo geral), identificada por 

um conjunto de categorias socialmente negativas, como “corrupção”, “roubalheira” e 

“ladroagem”. Assim, o entendimento sobre a política, vista sob o prisma dos dirigentes 

eleitos no sistema de democracia representativa, e o papel do servidor público por 

referência a ela é mais um dos esquemas culturais que os estudantes constroem na 

socialização com colegas e agentes pedagógicos dos cursos preparatórios. 

A repulsa à política manifestada nesse contexto, portanto, não é um obstáculo ao 

desejo de se tornar parte do Estado, mas é tida como um valor que deverá orientar as 

futuras ações dos servidores públicos. Como Teixeira (1998, p. 153) apontou: “cada 

esfera de valor (...) faz exigências distintas sobre os indivíduos que nela atuam, 

elaborando a partir dessas expectativas de atitudes um tipo vocacional diferenciado”. A 

acentuada inclinação antipolítica experimentada pelos sujeitos marca um modelo 

cultural de funcionário que é forjado no âmbito desse processo de preparação para os 

concursos. 

                                                           
77 É importante destacar que o sindicato dos auditores fiscais da Receita Federal tem uma intensa atuação 

política, estabelecendo relações frequentes com os dirigentes eleitos, como Miranda (2015) acompanhou 

durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, sendo um dos mais importantes sindicatos do Brasil. 

O fato de estabelecerem essas relações, no entanto, não significa que a representação que fazem de si 

mesmos e da classe política se altera. 
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4.2.2 O aprendizado de um novo self 

Durante o evento Coaching Day, falando para uma plateia com cerca de 

duzentas pessoas, uma das palestrantes pediu que as luzes do auditório fossem apagadas 

e todos os presentes permanecessem sentados e de olhos fechados. Com o ambiente às 

escuras, uma música relaxante começou a tocar e a palestrante iniciou sua fala ao 

microfone em tom sereno: 

 

 
Nós vamos fazer uma viagem juntos agora, e eu serei a sua guia. 

Respira. Sente o ar entrando pelo seu nariz. Sente o ar entrando pelos 

seus pulmões. Feche os olhos. Coloque seus pés no chão. Sinta seus 

pés no chão. Sente a ponta dos seus dedos dos pés, dos dedos das 

mãos. Respira. Sente o ar entrando nos seus pulmões. Um, dois, três.... 

Você vai relaxar e um milagre vai acontecer. Você vai dormir nessa 

poltrona e vai acordar no dia 8 de abril de 2018. Você está no seu 

quarto. Tem uma luz do sol entrando pela janela. Você sente algo 

diferente no ar. Você ouve o barulho dos passarinhos. Tem algo 

diferente. Você levanta. E vai fazer uma coisa que tem feito sempre 

nos últimos dias. Você vai ligar o seu computador. Você vai acessar a 

internet e vai buscar o seu nome na lista dos convocados. As suas 

mãos suam. Você está ansioso. Afinal, todos os dias você repete isso. 

Você acessa a página e ela está demorando a abrir. O seu coração 

acelera. Você dá F5 uma vez, duas, e só na sétima vez é que a página 

aparece. Você vê a lista dos convocados. Suas mãos suam e você 

procura o seu nome na lista. E você vê o seu nome. Você não acredita. 

Como você se sente? Como está o seu coração? Como você reage? 

Quem é a primeira pessoa que você vai contar essa novidade, que 

você finalmente foi convocado? Vocês se olham, se abraçam. O que 

ela te fala? Você está muito feliz. E você quer espalhar essa notícia. 

Quem mais torceu por você e que você quer contar essa novidade? 

Para quem você vai ligar? Como essas pessoas reagem? Você está 

eufórico e quer aproveitar esse momento para comemorar. Como vai 

ser a sua comemoração. Aonde vocês vão? O que vocês vão comer? 

Que música vai estar tocando na sua festa? Você está planejando a 

festa, não está acreditando, e resolve deitar novamente em sua cama. 

Relaxar. E para pra pensar. Começa a passar um filme na sua cabeça. 

Valeu a pena esperar. Por que valeu a pena? Você vai ser mais feliz a 

partir de agora? Por que? As pessoas que você ama ficarão mais 

felizes? Onde você vai trabalhar? Onde você vai morar? O que de 

melhor vai acontecer? Você está tão relaxado que volta a cochilar. 

Respira. Sente o ar nos seus pulmões. Guarda esta informação no 

canto da sua cabeça. Pode abrir os olhos. 

 

 

A luz, então, foi acesa, e podia-se ver algumas pessoas do público emocionadas, 

com os olhos marejados. A palestrante explicou aos presentes que se tratava de um 
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“exercício de memória do futuro”, e aquelas informações “mentalizadas” ficariam 

guardadas “na memória e no coração” de cada um, devendo o exercício ser repetido por 

eles quando ficassem desaminados durante o processo de preparação. Fiquei bastante 

surpreso em verificar a comoção do público após o “exercício”, pois enquanto a 

situação se desenrolava me parecia algo constrangedor, embora aparentemente apenas 

eu tenha tido essa percepção. 

A situação acima descrita é apenas um fragmento etnográfico que ilustra a 

construção de um novo self, que constitui parte do processo de sujeição burocrática 

ocorrido durante a preparação para os concursos públicos, ao fim do qual os estudantes 

adquirem um aprendizado sobre si mesmos, além daquele de caráter prático, voltado 

para as provas. 

O processo de sujeição burocrática vivenciado pelos candidatos ao serviço 

público tem como um de seus componentes o reconhecimento por parte deles de que 

merecem compor a burocracia estatal. Embora comecem seus estudos motivados para 

conseguir um cargo ou emprego público78, ao final dele, ou mesmo no começo da 

preparação, a essa motivação inicial é acrescido um convencimento de sua adequação 

para o serviço público. Em alguns casos, quando esse convencimento já existe nos 

sujeitos, decorrente muitas vezes de influências advindas do seio familiar, ele é 

reforçado e confirmado durante o processo de aprendizado. 

 O fundador da Academia do Concurso costuma ressaltar para seus alunos, e 

também nas palestras que ministra em todo o Brasil, o caráter especial que dali em 

diante os concursandos deveriam reconhecer em si próprios: 

 

 
Eu falo para as pessoas que eles vão mudar a vida deles. 'Vocês já 

fazem parte de uma parcela diferenciada da população’. Quem quer 

ser técnico do TRE, emprego federal e ganhar sete mil reais por mês? 

150 milhões de brasileiros falam ‘eu quero, eu quero, eu quero’. De 

150 milhões, 149.998.000 estão em casa com desejo e só. Culpando a 

tudo e a todos por estarem naquela situação, sem emprego, mas sem 

fazer nada para mudar. Esses que estão aqui são uma parcela mínima, 

que arregaçaram as mangas e transformaram aquele desejo em ação. 

Já são vencedores. São uma parcela diferenciada da população (Mauro 

                                                           
78 A decisão de se transformar em auditor-fiscal da Receita Federal foi assim descrita por Miranda (2015, 

p. 12): “Provavelmente, nenhum deles sonhava ser o que é. Desejaram ser engenheiros, médicos, 

dentistas, advogados, músicos, economistas, professores, sociólogos. Não apenas sonharam, estudaram, 

tentaram concretizar esses sonhos, mas outras expectativas e necessidades os fizeram mudar de caminho”. 
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Lasmar, 26/09/2017). 

 

 

 O processo de reconhecer a si próprios como “diferenciados”, “vencedores”, é 

essencial para que os sujeitos se mantenham nos cursos e sigam na preparação para os 

concursos públicos em que desejam aprovação. Não por acaso, esse discurso é 

enfatizado logo no início dos cursos, em diferentes disciplinas. Repetido várias vezes, 

ilustrado com “casos de sucesso” de antigos candidatos, já faz parte da retórica dos 

professores e demais agentes educacionais inseridos no universo de preparação para os 

concursos. A repetição, na maioria das vezes, é proposital, visando inculcar nos 

concursandos uma nova representação de si, à qual estaria vinculada a ideia de elite, e a 

importância dos cursos para se chegar a tal condição. 

Nesse sentido, durante a preparação para os concursos públicos da burocracia 

fiscal que pude acompanhar, os candidatos eram expostos com frequência a um 

discurso, enunciado pelos professores e demais membros dos cursos preparatórios, que 

atribuía a eles um status diferenciado frente ao restante da população:  

  

 
Vocês vão formar uma elite. Seu filho, imagino que seus filhos sejam 

criados com uma visão muito ampla. Serão crianças com uma mente 

privilegiada. Porque você vai entender de Matemática Financeira, 

Raciocínio Lógico, e todas as coisas que vocês vão aprender aqui. Eu 

domino o Direito, especialmente o Direito Constitucional, que é 

minha especialidade. Os demais, eu de vez em quando leio. Você, não. 

Você vai formar uma elite no país (Professora de Direito 

Constitucional). 

 

 

 A fala trazida acima ocorreu logo na primeira aula de Direito Constitucional do 

curso Meta, na cidade do Rio de Janeiro. A professora voltaria em outras aulas a 

expressar a ideia segundo a qual os alunos ali presentes constituiriam uma elite no país, 

assim como seus filhos, devido ao conhecimento das diferentes disciplinas transmitidas 

durante o curso. Há no discurso uma clara associação entre o conhecimento generalista 

– oposto ao conhecimento especializado – e o status de elite. 

 O auto reconhecimento dos candidatos como servidores de elite é estimulada 

ainda mais explicitamente quando os professores falam dos cargos da burocracia fiscal. 

O professor de Direito Tributário do curso Meta, que era auditor-fiscal, além de contar 

diversos casos de sua rotina de trabalho, costumava fazer projeções de como seria a vida 
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profissional dos candidatos depois de aprovados no concurso. Numa dessas ocasiões, 

disse:  

 

 
Fiscal é a galinha dos ovos de ouro. É você no futuro. Você está aqui 

estudando hoje. Aí um dia você vai trabalhar num setorzinho, num 

porto, numa delegacia. Aí você vai lançar um tributo, vai cobrar 10 

mil reais. Vai se sentir, assim, “até que enfim, né”. Até que você vai 

entender porque tem que ganhar bem. Porque você arrecada tributos. 

Eu sustento o sistema. Eu ajudo o Estado. Aí um dia você vai lançar 

um auto de infração de 1 bilhão de reais. Aí você “opa, eu tenho que 

ganhar muito bem”. Para e pensa. Isso vai acontecer com você. 

Quando você arrecadar 1 bilhão de uma empresa, você vai ver a 

importância do seu trabalho. Essa é a sua função no futuro. Ser um 

fiscal. 

 

 

 Como vimos no segundo capítulo, a motivação em prestar concursos para a 

maior parte dos estudantes de cursos preparatórios relacionava-se ao conjunto de 

vantagens que identificam na carreira pública, sobretudo a estabilidade. Durante a 

frequência aos cursos, os discursos dos agentes pedagógicos não apenas reforçam o 

caráter sui generis dessas vantagens quando comparadas às condições de trabalho da 

maior parte da população, como conferem-nas expressão ideológica, fornecendo 

justificativas pelas quais elas são devidas. O discurso do professor mostra ainda como 

os cursos veiculam uma representação tradicional sobre o papel dos agentes da 

burocracia fiscal no Brasil, como foi demonstrado por Miranda (2015, p. 245), que 

aparecem na posição de “parceiros do estado”. 

Tal como foi ressaltado por Bourdieu (1998) no estudo sobre classes 

preparatórias francesas, o confinamento a que estão submetidos durante os cursos é 

outro elemento que faz os estudantes sentirem como se fossem especiais e tivessem um 

conhecimento exclusivo, sendo uma típica característica da formação de elites. Durante 

o evento Dica do Mestre, realizado na véspera do concurso que prestei como candidato 

para o cargo de Fiscal de Tributos, o coordenador do curso pediu a palavra ao final da 

maratona de aulas e falou para os presentes: “Oh, hoje, quem está aqui nesta sala é um 

potencial aprovado. Os aprovados no concurso vão sair aqui desta sala”. 

Embora não tenha sido o recorte empírico privilegiado na pesquisa, ousaria dizer 

que, mesmo nos cursos à distância, esse sentimento de estar confinado e acessando um 

conhecimento disponível para poucos se reproduz, pois os cursos e os professores 

divulgam seus serviços prometendo exclusividade (ainda que para um grupo, e não 
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individual). Assim, em um e-mail que recebi de uma coach (ver figura 11), convidava-

se os alunos para uma “sessão secreta”, chamando atenção que o conteúdo ficaria 

disponível “apenas” para os alunos inscritos (isto é, matriculados) em uma das turmas 

online de coaching. 

 
 Figura 11 – Imagem capturada de e-mail divulgando o serviço de coaching. 

 

 Essa nova “organização da personalidade”, como Quinn (2006) define o self, 

encerra o processo de sujeição burocrática pelo qual os candidatos ao serviço público 

são submetidos. O novo self construído nesse contexto de preparação para os concursos 

incorpora um modelo cultural de funcionário compartilhado através da experiência 

vivida nos contextos de aprendizado do conhecimento de concurso, sobretudo os cursos 

preparatórios, tendo os agentes pedagógicos como os principais responsáveis pela 

conexão entre diferentes esquemas culturais que conformam o referido modelo.  

Os sujeitos veem a si próprios de uma nova forma, como “merecedores”, 

“diferenciados” e tributários de diversos privilégios do estado. Reconhecendo-se como 

pertencentes a uma elite, os candidatos aprendem a criar uma identificação moral com o 

estado, que é representado como separado da sociedade. No caso dos fiscais, essa 

identificação se justifica a partir da ideia de que eles são não apenas “servidores” do 

estado, mas seus “parceiros”, uma vez que contribuem para sua manutenção exercendo 

a arrecadação de tributos. 

Essa sujeição burocrática reforça o lugar do estado como ente superior à 
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sociedade, sendo os futuros funcionários a ele vinculados voltados sobretudo à sua 

reprodução social através do exercício do poder burocrático que passarão a exercer uma 

vez aprovados nos concursos. Assim, os processos seletivos de admissão à burocracia 

fiscal favorecem a disseminação de um modelo cultural de serviço público em que a 

prestação de serviços à sociedade não se configura como um elemento de formação do 

ethos dos candidatos aos cargos públicos. 

Como Souza Lima e Castro (2015, p. 38) apontaram, a etnografia das dimensões 

culturais dos programas de ação do estado permite mostrar que “as subjetividades e as 

formas de assujeitamento andam juntas, como nas práticas educacionais”. A sujeição 

burocrática vivenciada na preparação para os concursos públicos da burocracia fiscal 

envolve justamente a formação de subjetividades a partir de práticas educacionais 

relacionadas ao estado, explorando as dimensões culturais que esse processo acarreta 

para a concepção de serviço público internalizada durante o aprendizado, sobretudo nos 

cursos preparatórios. 

 Iniciamos este capítulo indicando que a preparação para os concursos da 

burocracia fiscal promovia duas formas de aprendizado, cada qual voltada para um tipo 

de conhecimento. Um conhecimento prático e gerador de automatismos, voltado para as 

provas, e outro linguístico-proposicional, incorporado através do que chamei de uma 

sujeição burocrática. Porém, tanto um como outro precisam ser corporificados 

(CSORDAS, 1990), isto é, inscritos no corpo. Como foi destacado por Strathern e 

Stewart (2011), a corporificação não se refere apenas à “materialidade” do corpo, mas 

também à personalidade; não negligencia os processos mentais relacionados ao corpo, 

mas situa-os na prática. 

Nesse sentido, tornar-se um sujeito de estado é, sobretudo, corporificar uma 

série de conhecimentos aprendidos durante o processo de preparação para os concursos. 

O modelo cultural de funcionário emergente dos discursos dos agentes pedagógicos, 

com o qual os estudantes passam a se reconhecer, legitima proposições sobre o caráter 

do poder e de seu usufruto pelos agentes de estado. Em outros termos, podemos 

concluir dizendo que a sujeição burocrática contribui sobremaneira para corporificar a 

autoridade do estado nos candidatos, tornando-os sujeitos a seu poder simbólico, mesmo 

que beneficiários dele; tornando-os parte da construção desse poder; tornando-os, 

portanto, sujeitos de estado. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O concurso público no Brasil é um dos principais fenômenos que criam o efeito 

estado (MITCHELL, 1991), ou seja, a mistificação da separação entre estado e 

sociedade. Transformando os sujeitos comuns em funcionários públicos, servidores do 

estado, a aprovação no concurso opera uma consagração, uma mágica de estado 

(BOURDIEU, 1998) que faz com que alguns sejam reconhecidos por outros e por si 

mesmos como merecedores de cargos na administração pública em virtude de seu 

mérito demonstrado em provas de processos seletivos. 

Esta tese buscou descrever o processo de preparação para concursos públicos da 

burocracia fiscal, a partir de minha inserção em turmas de dois cursos preparatórios 

situados no Estado do Rio de Janeiro. Essa inserção inicial foi complementada por 

entrevistas com agentes pedagógicos que atuam na preparação para concursos e por 

fontes de informação mais dispersas, como ambientes virtuais, jornais, e materiais 

didáticos (livros e apostilas) especializados em concursos públicos. 

O concurso público foi escolhido como método oficial de admissão aos cargos e 

empregos públicos no Brasil em 198879, devendo o processo seletivo ser realizado por 

meio de prova (ou prova e títulos). Essa previsão normativa expressa na carta 

constitucional em vigência no país sedimentou ainda mais um campo social em torno do 

concurso público, dentro do qual uma tradição de conhecimento propedêutica já 

informava as relações de aprendizado ali instituídas. 

Essa tradição de conhecimento propedêutica foi se construindo ao longo da 

história brasileira como resposta às exigências impostas aos sujeitos que buscavam 

acesso a cargos públicos ou a instituições educacionais de prestígio, tanto para cursarem 

o ensino superior como o ensino médio. Desde os anos de 1930, com a elevação de 

patamar que o concurso público alcançou como política de estado no Brasil através das 

ações do Dasp, um novo segmento educacional paraestatal, voltado à preparação para os 

concursos, passou a se consolidar, havendo cursos, professores e materiais didáticos 

dedicados à transmissão de um conhecimento voltado exclusivamente aos processos 

seletivos de admissão ao serviço público. 
                                                           
79 Salvo algumas exceções previstas na própria Constituição e em outras legislações visando regulamentá-

las. 
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Um novo modelo de concurso, que denominei de concurso daspiano, foi criado 

e institucionalizado na administração pública federal pelo Dasp com o objetivo de 

romper com uma burocracia patrimonial. Esse modelo de processo seletivo possuía três 

atributos fundamentais: a) quanto à forma de avaliação, caracterizava-se por provas 

teóricas e objetivas; b) quanto ao teor do conhecimento exigido, era generalista, 

buscando associar conhecimentos gerais e específicos; c) quanto à forma de acesso ao 

conhecimento, era excludente, pois exige conhecimentos que não foram previamente 

oferecidos ao universo potencial de candidatos, tornando necessário que eles se insiram, 

como estudantes, num segmento educacional especializado em um conhecimento 

propedêutico para alcançar a aprovação. 

A partir da inciativa daspiana, os processos seletivos para admissão ao serviço 

público se transformaram no padrão segundo o qual as formas de transmissão e 

codificação do conhecimento da tradição de conhecimento propedêutica foram 

estruturadas. As chamadas provas objetivas, sobretudo aquelas formatadas no modelo 

de múltipla escolha, foram criadas especialmente para os concursos públicos. Até hoje 

são utilizadas na grande maioria dos concursos, além de terem se disseminado para o 

sistema educacional formal, sendo adotadas em escolas e em exames vestibulares, o que 

faz com que o ensino seja orientado no sentido de construir um conhecimento próprio 

para essas provas. 

A institucionalização do concurso na administração pública brasileira foi 

justificada por seus defensores, em diferentes ocasiões, como necessária para que o 

serviço público se profissionalizasse, recrutando seus agentes por meios meritocráticos, 

e não mais por métodos associados ao patrimonialismo e ao clientelismo. A retórica da 

racionalização do estado animava os discursos em defesa do concurso público e da 

necessidade de se estabelecer critérios de admissão que avaliassem os interessados aos 

cargos públicos de forma objetiva, selecionando os mais capazes, e não os mais bem 

relacionados. 

Uma análise mais aprofundada sobre os processos seletivos, no entanto, não 

sustenta a tese de que os concursos são um fator de profissionalização da administração 

pública no país. O modelo de concurso brasileiro promovido pelo Dasp para todos os 

órgãos do setor público valorizava um conhecimento generalista, típico dos letrados de 

segmentos da elite brasileira, de cuja população a que pertenciam era em sua maioria 

analfabeta. Esses concursos pretendiam, como dito por um importante membro do Dasp 
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à época, selecionar a “nata da nata”. O conhecimento exigido para se transformar em 

agente do estado era de cunho teórico, havendo poucas provas de caráter prático durante 

os processos seletivos. Esse padrão oriundo do concurso daspiano continua válido até 

hoje para a maior parte dos concursos públicos no país. Esse modelo de concurso não 

privilegia a seleção de um servidor profissional, caracterizado pela “exigência de um 

treinamento rígido, que demanda toda a capacidade de trabalho durante um longo 

período de tempo” (WEBER, 2010, p. 140), mas um servidor generalista, sem exigência 

de experiência profissional. 

Os concursos da burocracia fiscal atualizam claramente o concurso daspiano, 

promovendo processos seletivos em que há a exigência de conteúdos extensos, oriundos 

de diferentes campos disciplinares, mas com prevalência do conhecimento jurídico. Os 

sujeitos que estudam para se transformarem em fiscais do estado possuem formações de 

nível superior as mais variadas. Não tiveram qualquer experiência e conhecem apenas 

superficialmente o trabalho desempenhado por um fiscal. A opção por se transformar 

em fiscal surge, na grande maioria dos casos, a partir da vivência desses sujeitos no 

universo de preparação para concursos, quando descobrem as vantagens associadas a tal 

carreira, sobretudo as altas remunerações e a flexibilidade do regime de trabalho. 

O concurso daspiano adotado no país coloca em discussão também seu caráter 

meritocrático. Em oposição a formas anteriores de ocupação dos cargos públicos, o 

concurso é representado como um mecanismo meritocrático. Isso significa que a 

aprovação no concurso confere mérito aos sujeitos que alcançam o feito. Como tal 

aprovação vem acompanhada de estabilidade no cargo e da falta de um sistema efetivo 

de avaliação do desempenho, forjou-se uma concepção de mérito no serviço público 

brasileiro em que a aprovação no concurso surge basicamente como o fator exclusivo de 

sua atribuição. 

Embora seja claro que o aprendizado de concurso esteja marcado por um viés de 

classe, uma vez que demanda recursos econômicos consideráveis para a aquisição de 

cursos e de materiais didáticos, para o pagamento das taxas de inscrição, para o custeio 

de viagens a fim de prestar concursos em outras cidades e estados, entre outros gastos, a 

atribuição do mérito busca excluir componentes externos aos sujeitos, como a condição 

social de cada um, mas atribui o sucesso à dedicação e à persistência durante o processo 

de preparação. Pode-se até reconhecer capacidades diferenciadas nos sujeitos, mas elas 

apenas demandam maior ou menor persistência até que a aprovação seja alcançada. 
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Assim, segundo a lógica social reinante nesse contexto, independente da “base” de 

conhecimento que os estudantes trazem consigo quando iniciam seus estudos para os 

processos seletivos, em algum momento a aprovação virá, bastando para tanto que 

sigam se preparando e prestando os concursos. 

Se não convém tratarmos o concurso público como um fator de 

profissionalização da administração pública, é fato que o segmento de preparação para 

concursos passou por um crescente processo de profissionalização, como pude 

descrever tomando o Estado do Rio de Janeiro como referência. Marcado inicialmente 

por professores isolados que ministravam diferentes disciplinas, o segmento de 

preparação para concursos reúne atualmente dezenas de cursos presenciais e online, 

professores especializados para cada disciplina, serviços de coaching e editoras 

especializadas em publicações para o segmento. 

A simples necessidade de haver um segmento educacional específico para a 

preparação para concursos já revela o caráter do conhecimento que esses processos 

seletivos exigem. As provas demandam um conhecimento que não está disponível na 

escola, nas universidades ou faculdades, e tampouco em contextos de atuação 

profissional. Nesse sentido é que considero adequado dizer que se trata de um 

conhecimento propedêutico, voltado exclusivamente para as provas, assim como toda a 

tradição que se cria em torno do seu aprendizado. 

O corpus desse conhecimento de concurso reflete a proeminência histórica dos 

bacharéis na ocupação dos cargos públicos no Brasil. Nesse sentido, é notória a 

hegemonia que o conhecimento jurídico tem nesta tradição de conhecimento, sendo a 

base da linguagem de estado (MIRANDA; PITA, 2011) de ordem teórica e genérica 

que os candidatos devem incorporar durante a preparação para os concursos. Essa 

hegemonia implica uma forma de codificação do conhecimento que valoriza processos 

cognitivos, como a memorização e a interpretação, em prejuízo de outros. Esses 

processos são mais ou menos valorizados de acordo com o cargo em disputa. Assim, a 

importância da interpretação para a resolução das questões de prova aumenta na medida 

em que os concursos são mais “difíceis”, isto é, coloquem em disputa cargos da elite 

burocrática do Estado, como o de fiscais e magistrados. 

 Se as autoridades judiciais, como os juízes do STF, produzem entendimentos 

sobre as leis a partir de uma interpretação, as bancas, por sua vez, produzem 

interpretações próprias sobre os conteúdos previstos para as provas. Cabe aos 
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candidatos o papel de decifrar o entendimento das bancas sobre determinados pontos. 

Essa forma de lidar com o conhecimento faz com que se crie uma série de 

intermediários capazes de fornecer aos alunos informações sempre fragmentárias e 

complementares, como as dicas e macetes, não disponíveis ao universo potencial de 

candidatos, sobre como se deve estudar e o que se deve realmente aprender. Os cursos 

preparatórios desempenham um papel central nesse processo, uma vez que são 

responsáveis por filtrar, entre o amplo universo potencial de conteúdos a serem 

cobrados nas provas, aqueles que devem ser focalizados pelos estudantes.                            

Além disso, os candidatos adquirem com os professores técnicas de aprendizado, 

como as dicas e macetes, que facilitam a educação da atenção (INGOLD, 2001), 

essencial para o processo de corporificação dos conhecimentos através de 

automatismos. As dicas e macetes são formas personalizadas de transmissão do 

conhecimento (MAIA, 2014), já que estão associadas aos professores que as transmitem 

e não aos conteúdos que lecionam. Tal ponto de vista é expresso no material didático 

utilizado durante as aulas, que privilegia as apostilas e os comentários feitos em sala 

pelos professores como fonte primordial do conhecimento. Isso faz com que os alunos 

associem grande parte do sucesso no aprendizado dos conteúdos aos professores, 

reafirmando a importância que os cursos preparatórios para concursos têm na 

organização e distribuição social do conhecimento no universo dos concursos públicos. 

Essas formas de aquisição do conhecimento de concurso nos permitem rediscutir 

o tema do aprendizado sob novas perspectivas. Quando Claudia Strauss (1984), muito 

apropriadamente, chamou atenção sobre a inutilidade da dicotomia entre 

formal/informal que marcava os estudos sobre educação e aprendizagem, ela ofereceu 

alternativamente uma nova taxonomia das formas de aprendizado, baseada em 

processos educativos identificados em diferentes contextos culturais. Na contramão de 

propostas emergentes da antropologia que viam com restrição o uso de teorias 

psicológicas na explicação de fenômenos socioculturais, Strauss explorou os achados 

mais recentes da psicologia cognitiva à época para identificar a influência de 

determinadas variáveis cognitivas nos tipos de aprendizado alcançados através de 

processos educacionais específicos. A formulação conceitual de Strauss sustentava que 

os processos de aprendizagem se caracterizavam por diferentes formas de aquisição do 

conhecimento, cada qual promovendo efeitos cognitivos próprios. 
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Embora continue sendo uma referência para as discussões sobre aprendizagem, a 

proposta de Strauss (1984) foi em grande medida suplantada por teorias 

contemporâneas à sua, particularmente pela grande influência exercida por Jean Lave no 

debate sobre o tema (LAVE, 1988; 2011; LAVE; WENGER, 1991), e mais tarde, pela 

posição de Ingold (2001; 2017) sobre tópicos correlatos. A perspectiva de Lave sobre o 

aprendizado é construída na contraposição da ideia de que o aprendiz é um sujeito 

passivo da ação, que apenas recebe os conhecimentos de outrem. Pretendendo reafirmar 

a posição ativa do aprendiz e a importância da prática para explicar o aprendizado, a 

autora se volta contra a ideia de transmissão do conhecimento para caracterizar a 

relação entre aprendizes e mestres, professores e alunos. Critica a ideia de que sem o 

ensino não há aprendizagem, explícita nas teorias de aprendizagem formais, sobretudo 

de psicólogos e educadores, e implícitas no âmbito das pesquisas antropológicas e 

sociológicas sobre aprendizagem. Essa perspectiva é endossada por Ingold (2001), que 

dá mais ênfase ao combate do que classifica como “cognitivismo” na antropologia, 

considerando que o conhecimento se adquire no ambiente da prática, a partir de 

habilidades incorporadas de percepção e ação, e não se refere ao processo de 

internalização de conteúdos informacionais adquiridos através da transmissão de 

terceiros. 

As perspectivas situada e ecológica de Lave e Ingold, respectivamente, 

avançaram na compreensão do aprendizado no que tange ao papel da prática e do 

contexto de uso para a natureza do conhecimento que está em jogo. Entretanto, ao 

colocarem em segundo plano o esforço sistemático e deliberado de ensinar dos agentes 

como variável explicativa para o conhecimento que os aprendizes adquirem, ou torná-lo 

equivalente a condicionantes ecológicas e situacionais no aprendizado, a relação entre 

cognição e formas de aquisição do conhecimento, sublinhada por Strauss (1984), se 

tornou praticamente ausente das preocupações correntes de pesquisas antropológicas 

sobre o aprendizado. 

 É precisamente essa relação que permite compreendermos a natureza das 

técnicas envolvidas no aprendizado de candidatos ao serviço público. Durante as aulas 

dos cursos preparatórios, os estudantes aprendem que devem mobilizar dois tipos de 

técnicas de aprendizado, algorítmicas e heurísticas, para chegar às respostas das 

questões de prova. As técnicas algorítmicas (ou protocolares) estão fundadas na 

aplicação de certos algoritmos previamente memorizados, sejam eles uma regra 
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gramatical, um princípio jurídico ou uma fórmula matemática, destinados à resolução de 

um conjunto semelhante de problemas. Por outro lado, as técnicas heurísticas, como 

dicas e macetes, são adequadas aos momentos de indefinição e incerteza vivenciados 

pelos estudantes diante da impossibilidade de se chegar aos resultados através da 

aplicação de uma sequência protocolar de instruções. O caminho a ser seguido pelos 

estudantes para encontrarem as respostas passa por uma inferência heurística, quando 

devem fazer uso de sua intuição e de seu “bom senso” para definir a alternativa de 

resposta mais provável. Nesse contexto de aprendizagem, as técnicas protocolares são 

úteis na medida em que facilitam a inferência heurística, assegurando o melhor 

momento a partir do qual deve-se tomar decisões com base na intuição. A capacidade de 

submeter os conteúdos a essas duas técnicas durante as provas garante a destreza 

necessária para um bom rendimento dos candidatos nos concursos. 

 As técnicas algorítmicas e heurísticas como forma de aquisição do conhecimento 

estão fundadas em processos cognitivos diferentes. Nas primeiras, o processamento da 

informação se dá através da ativação de uma sequência ordenada de operações 

conectada à identificação de conteúdos específicos. Já o processo heurístico repousa na 

seleção, sempre provisória, de informações relevantes que possam oferecer as melhores 

oportunidades para inferências intuitivas. 

 Nesse sentido, os processos cognitivos e as formas de aquisição de 

conhecimento podem jogar luz ao ambiente de aprendizado, tendo em vista que as 

técnicas implicadas em tal aprendizado podem ser consideradas como efeitos práticos 

da articulação entre ambos. Assim, o estudo para concursos públicos aqui analisado 

pode contribuir para dar aos processos cognitivos um status mais significativo como 

elemento constituinte do conhecimento e das técnicas de aprendizado. Isso equivale a 

dizer que uma aproximação com a antropologia cognitiva, como procurei fazer nesta 

tese, pode arejar o debate teórico no âmbito da antropologia do conhecimento. 

 Cumpre destacar que as técnicas algorítmicas e heurísticas que pretendi destacar 

estão integradas a uma tradição de conhecimento mais abrangente, que chamei de 

tradição de conhecimento propedêutica, a qual informa todo o conjunto de relações de 

aprendizado que se desenrola nos cursos preparatórios para concursos. A participação 

ativa nessas relações de aprendizado e, através dela, o domínio das técnicas ali 

infundidas nos sujeitos marca o processo de adestramento para o estado vivenciado 

cotidianamente pelos candidatos ao serviço público no Brasil. 
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 Mas o aprendizado alcançado durante a preparação para os concursos da 

burocracia fiscal não se resume ao conhecimento que adquirem para fazer as provas dos 

processos seletivos. Durante essa preparação os candidatos vão aos poucos operando 

uma transformação em si mesmos, a qual torna-os afeitos a uma série de representações 

sobre o serviço público e, mais especificamente, sobre o papel dos funcionários 

públicos e sua relação com o trabalho. Trata-se de um aprendizado incidental, não-

planejado pelos candidatos quando se matriculam nos cursos e começam a se preparar 

para as provas, mas que passa a ser parte da formação da subjetividade desses agentes. 

 Chamei de sujeição burocrática – o que penso ser uma contribuição teórica para 

a antropologia do estado – esse processo de aprendizado incidental que os candidatos ao 

serviço público vivenciam durante a preparação para os concursos. A sujeição 

burocrática explica como a motivação inicial em passar nos concursos, que faz com que 

os agentes iniciem sua preparação matriculando-se em cursos e/ou adquirindo livros e 

outros tipos de materiais didáticos voltados para os processos seletivos, transforma-se 

num sentimento de forte identificação com a carreira pública e de obrigação moral em 

virar um servidor público. Esse processo de subjetivação transforma os candidatos em 

sujeitos de estado. 

 Esses sujeitos de estado passam a compartilhar um modelo cultural de 

funcionário formado pela conexão de diferentes esquemas relacionados ao serviço 

público. Descrevi alguns desses esquemas a partir, sobretudo, de minha observação em 

dois cursos preparatórios. Eles fazem parte do processo de sujeição burocrática, na 

medida em que são o resultado da tentativa de qualificação do termo positivado da 

divisão estabelecida através do discurso dos agentes pedagógicos entre os funcionários 

públicos e os demais segmentos profissionais – esses últimos socialmente 

inferiorizados. Vendo o mundo profissional agora dividido entre os funcionários 

públicos e os “outros”, os sujeitos passam a reconhecer em si mesmos os atributos 

imputados ao primeiro grupo, entre os quais, no caso da preparação para os cargos da 

burocracia fiscal, o status de elite, conquistada mediante forte sacrifício. Assim, 

produzindo uma corporificação da autoridade do estado, a sujeição burocrática permite 

entender como os agentes se tornam seduzidos e investem na manutenção de poder e de 

hierarquia social. 

Não posso afirmar precisamente em que medida é possível dizer que a 

preparação para concursos outros implica necessariamente num processo de sujeição 
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burocrática e na incorporação de um modelo cultural de funcionário pelos candidatos. 

Creio que o tipo de preparação ao qual os sujeitos se submetem, nesse caso, é uma 

variável importante. Em preparações mais duradouras, que levam mais tempo, como é o 

caso da preparação para as carreiras de estado mais prestigiosas, como aquelas próprias 

da burocracia fiscal, é provável que o processo de sujeição burocrática seja mais efetivo, 

assim como a formação de um modelo cultural de funcionário. 

Meu objetivo foi avançar no sentido de caracterizar uma tradição de 

conhecimento propedêutica que organiza as relações de aprendizado na preparação para 

os concursos públicos, particularmente aqueles da burocracia fiscal, tendo como 

hipótese que o processo de aprendizado a que os sujeitos se submetem engendra 

concepções específicas de exercício do poder burocrático, podendo, por isso, contribuir 

para o entendimento do funcionamento da burocracia estatal no Brasil e da dinâmica 

social de formação e funcionamento de uma elite burocrática, que se representa como 

não patrimonial, mas que segue desejando alguns benefícios e status vinculados a esse 

modelo de gestão. 
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ANEXO 1 

 

Tabela contendo as denominações dos cargos, os requisitos de escolaridade, a 

remuneração, a carga horária, o número de vagas e o valor da taxa de inscrição do 

concurso da Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura de Niterói. 

 

 
Fonte: FGV Projetos 
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ANEXO 2 

 

Mapa mental de direito constitucional, sobre o tópico “partidos políticos”. 

 


