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R E S U M O

O propósito  desta  pesquisa  é  o  de  estudar  as  concepções  atinentes  ao  ensino  de  história
presentes  em três  políticas  públicas  do  governo  brasileiro:  a  publicação  das  Orientações
Curriculares Nacionais (OCNs), das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio
(DCNEM) e a reformulação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Todas as medidas
citadas são regulações estatais visando um determinado ordenamento da educação nacional,
decorrente  de  uma  conjuntura  política  específica  vivida  pelo  país  –  época  dos  governos
federais  dirigidos  pelo  Partido  dos  Trabalhadores  (PT).  Assim,  procurou-se  relacionar  o
conteúdo dessas  normas com o processo de  reformas  educacionais  vigentes  no mundo,  e
também com o  êxito  do  social-liberalismo como concepção  dominante  entre  as  políticas
estatais. Nesse percurso, o pensamento de Antonio Gramsci revelou-se útil tanto para definir a
essência do social-liberalismo (especialmente em oposição ao neoliberalismo conservador),
quanto para analisar as interações entre as medidas governamentais e os desejos emanados da
sociedade civil organizada. A tese procurou mostrar que, malgrado a longa permanência de
programas definidos como neotecnicistas,  a política curricular inclinou-se a flexibilizar as
tendências pós-críticas e pós-modernas, estabelecidas pelo governo anterior, que passaram a
ser  mescladas  (hibridizadas)  com teorias  críticas  à  formação social  capitalista.  Em nosso
estudo, foi constituída uma primeira parte relativa ao exame dos documentos eminentemente
curriculares,  como as  OCNs e  as  DCNEM. Nessa  leitura,  foi  possível  registrar  a  grande
influência  da  abordagem curricular  como uma  política  cultural,  definição  conceitual  que
reforça  a  natureza  híbrida  mencionada  anteriormente.  Nessa  seção,  a  tese  procurou
demonstrar uma relativa diminuição, na produção desses documentos, da incidência de temas
pós-modernos e adaptacionistas, ao passo que há a retomada de abordagens críticas de caráter
abrangente. Na segunda parte, dedicada à análise do ENEM, há um esforço em perceber os
impactos das mudanças operadas nessa política de avaliação a partir de 2009. Em primeiro
lugar,  com um esforço em associar o ENEM às concepções difundidas recentemente pela
literatura sobre avaliação institucional, e com a descrição das consequências educacionais das
mudanças  apontadas  –  que  englobam  desde  os  processos  de  confecção  das  provas,  ao
tratamento concedido às teorias pedagógicas. Nesta parte, a pesquisa procurou descrever os
reflexos das opções curriculares mencionadas, sobretudo a partir da observação do tratamento
concedido aos conhecimentos escolares nas questões da prova. Há um esforço contínuo, tanto
na primeira parte da pesquisa (dedicada aos documentos curriculares) quanto na segunda parte
(destinada ao ENEM), em perceber o que tais políticas exigem do ensino de história. 

Palavras-chave: Orientações  Curriculares  Nacionais  (OCNs).  Diretrizes  Curriculares
Nacionais  para  o  Ensino Médio  (DCNEM).  Exame Nacional  do  Ensino Médio  (ENEM).
Ensino de História.



A B S T R A C T

The purpose of this  research was to  study the due conceptions  to the teaching of history
present in three public policies of the Brazilian government: the publication of the National
Curricular  Guidelines  (NCBs),  the  National  Curriculum Guidelines  for  Secondary  School
(DCNEM) and the reformulation of the National Exam of Secondary Education (ENEM). All
these measures are state regulations aimed at a certain order of national education, derived
from  a  specific  political  situation  experienced  by  the  country  -  the  time  of  the  federal
governments led by the Workers' Party (PT). Therefore, this work sought to relatet the content
of these norms to the process of educational reforms in the world, and also with the success of
social-liberalism as a dominant conception among global state policies.  In this way, Antonio
Gramsci's work has proved useful both to define the essence of social liberalism (especially in
opposition  to  conservative  neoliberalism)  and  to  analyze  the  interactions  between
governmental measures and the desires emanating from organized civil society. This thesis
pursued to show that, in spite of the long permanence of programs defined as neotechnicists,
curricular policy tended to relax the post-critical and postmodern tendencies established by
the  previous  government,  which  were  then  merged  (hybridized)  with  critical  theories  to
capitalist  social  academic  education.  In  our  study,  it  was  biuld  a  first  part  regarding the
examination  of  eminently  curricular  documents,  such  as  the  OCNs  and  the  DCNEM.
Throughout  this  reading,  it  was  possible  to  register  the  great  influence  of  the  curricular
approach as a cultural policy, a definition that reinforces the hybrid nature mentioned above.
In this section, the thesis sought to demonstrate a relative decrease in the production of these
documents,  and in  the  incidence  of  postmodern  and adaptational  themes,  whereas  it  was
noticeable the resumption of critical  approaches  of a omnibus nature.  In the second part,
dedicated to the ENEM analysis, there is an effort to understand the impacts of the changes
made in this evaluation policy since 2009. Firstly, with an effort to associate the ENEM with
the  recently  published  concepts  in  the  institutional  evaluation  literature,  and  with  the
description of the educational consequences of the changes pointed out - from the processes
of making the tests, to the treatment given to pedagogical theories. In this part, the research
looked  up  to  describe  the  reflexes  of  the  mentioned  curricular  options,  mainly  from the
observation of the treatment granted to the questions of the test inside the school knowledge.
There is a continuous effort, both in the first part of the research (dedicated to curriculum
documents) and in the second part (destined to the ENEM), in realizing what these policies
require of the teaching of history in school grounds.

Key-words:  National  Curricular  Guidelines  (NCBs).  National  Curricular  Guidelines  for
Secondary  Education  (DCNEM).  National  High  School  Examination  (ENEM). History
teaching.
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I N T R O D U Ç Ã O

No decorrer das últimas duas décadas, a educação brasileira passou a ser foco de um

conjunto de ações governamentais que, na análise de muitos intelectuais, buscava reconfigurar

aspectos  estruturantes  da  educação  básica.  As  preocupações  com  as  repercussões  dessas

políticas  recobrem  muitos  âmbitos  e  questões.  Em  diálogo  com  essas  abordagens  mais

amplas, nosso estudo dedicou-se a uma área em particular: as tensões e possíveis implicações

das medidas governamentais mais recentes sobre o ensinar história no Ensino Médio.

De início, nosso interesse foi despertado pelos possíveis efeitos das transformações

operadas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), especialmente em consequência da

força que este instrumento de avaliação ganhou após sua vinculação aos processos seletivos

para instituições públicas de educação superior. O ENEM teve seus fundamentos, concepção e

montagem inteiramente  modificados  em 2009,  movimento  que  o  aproximou  das  maiores

universidades  públicas  brasileiras e  viabilizou a criação do Sistema de Seleção Unificada

(SiSU). Assim, é notória a crescente preocupação das escolas, bem como de outros espaços de

formação, com as suas características constitutivas. 

Entretanto, verificar seu impacto sobre o Ensino Médio, a partir do cenário escolar,

exigiria um programa de pesquisas que envolvesse diversas instituições e escolas, com perfis

diversificados e em diferentes regiões do país, o que ultrapassaria as dimensões de uma tese

de doutorado.  Nossa escolha dirigiu-se,  então,  a interrogar  a  extensão das transformações

operadas no próprio Exame, especificamente no que se relaciona ao ensino de história. Essa

delimitação, por outro lado, revelou um grande número conexões entre essa matéria e outras

questões  educacionais  mais  abrangentes,  tais  como  a  publicação  de  novas  diretrizes

curriculares  –  as  Orientações  Curriculares  Nacionais  (OCNs)  e  as  Diretrizes  Curriculares

Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) –, as concepções teóricas atinentes à avaliação e

currículo, e as recentes reflexões epistemológicas no interior das ciências sociais. 

É  preciso  sublinhar  que  as  medidas  governamentais  citadas,  para  além  de  seus

fundamentos anunciados, estiveram ainda inseridas em uma determinada conjuntura política

relativa ao governo federal. Por tudo isso, nosso trabalho não pôde ficar limitado a avaliar

rigidamente apenas os preceitos presentes nas provas do ENEM sobre o ensino de história,
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sendo necessário estudar também o rol das recentes diretrizes curriculares e sua ambientação

histórica,  do  ponto  de  vista  das  políticas  típicas  de  governo.  A  análise  da  substância

fundamental  de  nossa  tese,  destarte,  está  acompanhada  de  um  esforço  contínuo  de

contextualização, interpretação e crítica desses textos normativos, onde procuramos desvelar

os diálogos epistêmicos,  políticos e teóricos neles contidos.  Consequentemente,  o produto

desse esforço, assim esperamos, oferecerá subsídios para a compreensão de características

abrangentes  dessas  políticas  educacionais,  não  necessariamente  circunscritas  ao ensino  de

história ou ao âmbito das ciências humanas.

Esse processo mais extenso, de posicionar os documentos estudados em perspectiva,

requisitou a  escolha de certos  interlocutores,  que,  por  conseguinte,  acompanharam nossas

preferências teóricas prévias e as características das próprias políticas estudadas. Por isso,

procuraremos  expor,  sucintamente,  as  principais  referências  assumidas  quanto  ao  eixo

norteador do trabalho, deixando que certos aprofundamentos sejam feitos à medida em que os

objetos investigados assim os exijam. Esclarecemos o leitor, portanto, sobre a nossa opção em

não preparar uma parte, ou capítulo, exclusivamente dedicada a explorar os aspectos teóricos

de nosso estudo, ou de inventariar suas principais categorias utilizadas.  

Estabelecida essa orientação,  ressaltamos que,  no percurso de elaboração de nosso

trabalho, houve um gradual amadurecimento sobre a essência da pesquisa em curso, durante

os  primeiros  estágios  de  seu  desenvolvimento,  que  resultou  em  um  processo  longo  de

depuração das finalidades e das possíveis contribuições significativas da tese.  Assim, com

muita franqueza, atravessamos dificuldades relativas à organização da pesquisa, bem como de

seu processo de delimitação e exposição, que somente foram superadas durante as etapas já

avançadas do processo de redação.

Nessa caminhada, houve um episódio muito importante para a definição dos rumos do

presente trabalho. Durante uma das reuniões do grupo de pesquisa a que pertencemos, no

programa de  Pós-graduação  em Educação  da  UFF,  assumimos  a  incumbência  de  fazer  a

apresentação  de  um  texto  do  historiador  Edward  P.  Thompson.  Em  função  da  grande

admiração por seus escritos, e por tratar-se de um artigo que já era conhecido nosso de longa

data, participamos do exercício de releitura e, principalmente, da coordenação dos debates

coletivos  no  grupo.  Foi  exatamente  no  transcorrer  dessas  conversas  que  os  propósitos

fundamentais de nossa tese ficaram nítidos. Não que a tese esteja inteiramente sustentada nas

ideias thompsonianas, pois utilizaremos um aporte teórico mais amplo. Nossa referência aqui

é  relativa  ao  seu  propósito  global,  àquilo  que  o  nosso  trabalho  pode  acrescentar  de

conhecimento útil a quem se interessa por educação, especialmente no ensino de nível médio,
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ou sobre o ensino de história. Nessa direção é que os apontamentos de Thompson se revelam

muito generosos. 

Referimo-nos  especificamente,  no  caso  descrito,  ao  conhecido  artigo  intitulado  A

peculiaridade dos ingleses, publicado no Brasil em uma coletânea de textos organizada pelos

professores  Antonio  Luigi  Negro  e  Sérgio  Silva  (THOMPSON, 2001).  Essa  composição,

impressa originalmente em 1965, é parte de uma interessantíssima polêmica historiográfica do

marxismo inglês, onde Thompson contesta certas ideias de dois outros autores, Tom Nairn e

Perry Anderson, na proeminente revista New Left Review, tendo por objeto o debate sobre a

formação das classes sociais na Inglaterra contemporânea. 

Tentaremos evitar, tanto quanto possível, desenvolver a controvérsia citada, nos atendo

ao fundamental das contribuições  de Thompson segundo os propósitos  de nosso trabalho.

Apenas com a intenção de contextualizar os argumentos do autor, é pertinente apontar que os

textos de Nairn e Anderson queixavam-se de determinadas características da formação das

classes  fundamentais  do  capitalismo  inglês,  alegando  que,  por  muitas  razões,  tanto  a

burguesia quanto o proletariado ingleses possuíam uma cultura política relativamente atrasada

em comparação a outros países ocidentais do capitalismo central. Sobretudo em contraposição

às condições históricas da França, no caso inglês a burguesia teria sido herdeira dos costumes

e da cultura política legada pela antiga aristocracia, enquanto que a classe operária inglesa se

encontraria  em  situação  exageradamente  domesticada,  presa  a  uma  hegemonia  das  teses

conciliatórias ou reformistas, gerando, assim, entraves às lutas mais avançadas, com caráter

revolucionário ou emancipatório.

As  objeções  de  Thompson,  dirigidas  à  linha  argumentativa  desses  dois  autores,

apontam que toda a crítica construída por eles está fundada na presunção de um “modelo

ideal”  de  construção  das  classes,  descendente  de  observações  sobre  a  história  francesa

principalmente.  Segundo  o  autor,  foi  justamente  a  fixação  prévia  de  um estável  modelo

teórico aquilo que impediu a ambos, Nairn e Anderson, de estudarem a fundo o processo

inglês,  despojando-se de tentar  antecipar as informações empíricas recolhidas,  atitude que

poderia levá-los a notar as inúmeras imperfeições e imprecisões de suas próprias teses. Para

Thompson, outros olhares sobre as mesmas fontes da história inglesa são capazes de invalidar,

parcialmente,  tanto  a  ideia  do  atraso  relativo  à  burguesia  inglesa,  quanto  a  ausência  de

combatividade no proletariado nacional. 

Não é preciso acompanhar profundamente as sucessivas redarguições entre os autores

envolvidos  para  notar  referências  a  questões  teóricas  mais  amplas,  objeto  que  desejamos

desenvolver.  De um ponto de vista  abrangente,  Thompson mostra-se um crítico de certas
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vertentes  do  marxismo  que,  demonstrando  apego  a  construções  teóricas  exageradamente

funcionais  e  assemelhadas  a  modelos  explicativos,  possuem  dificuldades  na  observação

fenomênica,  na  percepção  de  aspectos  da  realidade  que  não  se  encaixam  ao  fixado

previamente por essas modelagens teóricas. Este tipo de posicionamento anti-dogmático é um

traço característico do autor, e está desenvolvido em muitos de seus escritos. No caso do texto

analisado, essa crítica ao hiper-teoricismo assume um tom bastante enfático:

Em qualquer tradição intelectual vital, esta dialética, esta zona candente entre modelos
e particularidades,  é  sempre  evidente.  O que é  tão  profundamente  deprimente  em
muitas das diversas variantes do marxismo desde a morte de Engels é sua resistência
teimosa a todos os 'grandes fatos' que o século XX jogou na nossa cara e sua defesa
igualmente  teimosa  (ou  apenas  modificações  triviais)  do  modelo  herdado.
(THOMPSON, 2001, p. 130)

Ou seja, alguns intelectuais e pensadores revelam um compromisso tão sólido com

determinadas  premissas  teóricas,  com  aspectos  da  macro-observação,  que  acabam

manifestando convicções a toda prova, situando-se em posição dormente ante a contradições e

especificidades internas ao objeto, ou percebendo-as, no máximo, como peculiaridades, ruídos

e  dissensos  que  não  devem  alterar  os  pressupostos  antes  estabelecidos.1 Nesse  sentido,

Thompson prossegue na contenda, com as interpretações articuladas pelos outros dois autores,

sobre  o  real  sentido  do  legado  intelectual  de  Antonio  Gramsci,  sustentando  que  o  autor

italiano  tinha,  justamente,  uma  disposição  oposta  ao  teoricismo apontado.  Segundo  sua

argumentação, Gramsci teria sido pioneiro em escapar de um marxismo considerado como

uma cadeia de concepções oclusas, como doutrina acabada e explicadora do real, passando a

construir  trânsitos  entre  determinados  fundamentos  dessa  escola  de  pensamento  e  uma

criteriosa disposição para a percepção empírica. Ademais, ele também ressalta a necessidade

de uma permanente revisão teórica e da receptividade a inteligências externas, de diálogos

com  pensadores  às  vezes  críticos  do  próprio  marxismo,  visando  o  aprimoramento  de

entendimentos sobre os fenômenos sociais. Assim, Thompson propõe a seguinte conduta:

A questão é, em vez disso, como utilizar um modelo com propriedade. A resposta,
contudo, não é simples. (...) Na melhor das hipóteses – vista às vezes nas cartas de
Darwin  ou  Marx  –,  devemos  esperar  por  um  delicado  equilíbrio  entre  os
procedimentos sintetizadores e os empíricos, uma disputa entre o modelo e realidade.
Esta  é  a  tensão  criadora  no  coração  do  processo  cognitivo.  Sem essa  dialética,  o
crescimento intelectual não acontece. (THOMPSON, 2001, pp. 156-157)

1 Sobre  essas  questões,  Thompson  assume  uma  retórica  bastante  enérgica:  “De  vez  em  quando,  Nairn
suspende momentaneamente seu serviço de condenação para indicar, do modo mais esquemático possível,
algum  evento  histórico  real.  Porém,  somos  logo  empurrados  adiante  por  frases  como  'os  episódios
particulares e personalidades do período' são de 'pequena monta', retomando a lengalenga fanfarrônica do
presbítero de Igreja marxista.” (THOMPSON, 2001, p. 133)

17



Foram afirmações dessa natureza que despertaram nosso interesse em percorrer  as

diretrizes oficiais relativas ao ensino de história. Que tipo de tensão criativa poderia existir

entre as considerações macroscópicas, ou sobre as políticas públicas mais amplamente, e as

diretivas  relacionadas  especificamente  ao  ensino  de  história?  Ou,  mobilizando  um  outro

sentido para essas ideias, que tipo de descontinuidade pode haver entre a etapa histórica de

publicação  de  determinados  documentos  normativos  à  educação  nacional  e  outras

precedentes? O que nossa tese poderia oferecer, como pequeno acréscimo aos entendimentos

mais amplos sobre essas políticas, seria um olhar que, a partir das referências sobre o ensino

de história,  estivesse sensível  para notar  as contradições,  operando uma dialética entre as

construções teóricas mais abrangentes e o que for revelado pelo manuseio e exame das fontes

mencionadas. 

Por tudo isso,  nosso propósito é olhar para a massa documental  delimitada com a

atenção necessária para perceber as propriedades dos fenômenos ali condensados, tomando as

referêncais teóricas mais como instrumentos de apoio à análise do que explicações prévias em

busca de confirmações. Essa premissa sedimentou a possibilidade de que a matéria estudada –

provas  de história  do ENEM e os  documentos  de  orientação curricular  –  pudesse  conter

tensões  fortes  com  a  dominância  do  ideário  neoliberal  e  mercadológico  no  âmbito  das

reformas educacionais. Mais do que identificar essa ocorrência, pretendemos alcançar alguns

de seus elementos explicativos fundamentais. Essas tensões não resultaram da clarividência

ou da grandeza dos ocupantes de cargos públicos, aos quais seriam encomendadas as devidas

loas,  mas  das  lutas  e  resistências  concretas  emanadas  das  associações  docentes,  dos

pesquisadores universitários, das lutas sindicais e dos arranjos político-partidários. 

Não desejamos, nesse caminho, refutar os trabalhos de referência sobre as reformas

educacionais,  muitos  deles  escritos  por  autores  com  imensa  capacidade  intelectual  e

engajamento  concreto  na  defesa  de  uma  educação  de  maior  qualidade  e  socialmente

referenciada. Não se pretende repetir a cruzada de Thompson, o que seria uma impostura. A

inspiração, em nosso caso, está na tentativa de iluminar aspectos das políticas públicas que,

muitas vezes, não são percebidos por avaliações excessivamente generalistas, ainda que muito

corretas em seus princípios e conclusões. 

De outro  modo,  nossa tese pretende fazer  uma imersão  no universo empírico  não

visando simplesmente a confirmação de algumas premissas já fartamente documentadas, mas

verificando  em  que  medida  elas  podem  ser  consideradas  insuficientes  para  abarcar  a

totalidade dessas políticas. A hipótese fundamental é a de olhar para os objetos, segundo um
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determinado recorte, sabendo que as reformas que estão em curso possuem, sim, inspiração

marcadamente neoliberal, mas procurando os espaços em que essa sentença pode se revelar

insatisfatória para uma plena descrição da matéria. O ponto de partida é a suposição de que as

recentes mudanças nos arranjos políticos e nas esferas de poder poderiam, por conjectura, ter

consequências, e ousamos dizer que de fato tiveram, para o sentido de muitas das medidas

governamentais  adotadas  recentemente,  apesar  da  relativa  existência  de  um  determinado

pensamento internacionalmente dominante na área de educação. Procuraremos mostrar que

certas resistências avançaram de modo fluido, ocorrendo em determinadas aberturas e frestas

das reformas educacionais, sem potência para alterar seu sentido geral mas com repercussões

relevantes em meio às normatizações dirigidas à educação nacional.

Como nossa formação inicial está ligada à história, possuímos alguma familiaridade

com ideias historiográficas e, talvez por isso, recorramos novamente a um historiador com a

finalidade de nos fazermos claros. A tentativa de associar os escritos de Thompson à pesquisa

que  procuramos  desenvolver  nos  remeteu  a  um  movimento  historiográfico  que  ficou

conhecido  como  o  da  micro-história.  Esse  movimento  nasceu  relativamente  no  mesmo

ambiente da virada em torno da história cultural, a partir da década de 1970, época em que

muitos autores sustentavam estar em curso uma “crise de paradigmas” nas ciências humanas.

Nesse contexto, e segundo propõe o historiador Giovanni Levi, a micro-história teria como

um de  seus  traços  mais  distintos  um certo  pluralismo teórico,  traduzido  pelo  esforço  de

complementar  os  trabalhos  de  pesquisa  já  consolidados  descortinando  aquilo  que  as

explicações exclusivamente generalistas não puderam observar. Nos seus termos:

A micro-história como uma prática é essencialmente baseada na redução da escala de
observação,  em  uma  análise  microscópica  e  em  um  estudo  intensivo  do  material
documental.  (…)  Para  a  micro-história,  a  redução  da  escala  é  um  procedimento
analítico que pode ser aplicado em qualquer lugar, independentemente das dimensões
do objeto analisado. (LEVI, 1992, pp. 136-137)

De acordo com o autor, a redução da escala de observação, individualizando um objeto

em meio a seu contexto mais amplo, pode revelar as discrepâncias ou “fatores previamente

não observados”, pois encontravam-se subsumidos em determinado tipo de generalização. O

que a micro-história deseja, assim percebemos, é ressaltar o valor explicativo da diferença.

Nesse  sentido,  a  capacidade  do  pesquisador  de  reunir  situações  impossíveis  de  serem

enquadradas  em  uma  homogeneidade  qualquer,  em  muitos  casos,  pode  até  aprimorar  a

eficácia explicativa do modelo pressuposto, seu enraizamento, a maneira pela qual os agentes

sociais  concretos  se  apropriam  dessas  questões.  Assim,  Levi  sustenta  que:  “fenômenos
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previamente considerados como bastante descritos e compreendidos assumem significados

completamente novos, quando se altera a escala da observação.” (LEVI, 1992, p. 141)

Há  dois  outros  comentários  interessantes  sobre  a  micro-história,  na  perspectiva

defendida por Levi. O primeiro deles é que essa abordagem, apesar das influências teóricas

ecléticas, reivindica para o seu proceder o estatuto de ciência. Por essa razão, o autor refuta

prontamente o discurso relativista presente em algumas vertentes pós-modernas, defendendo

que a micro-história implica no exame de uma quantidade grande de fontes primárias para ser

levada a termo, e esse embasamento empírico sustenta a ideia de que se está descrevendo

parte importante de uma realidade social. A outra observação é que a micro-história não pode

prescindir de uma teoria geral,  de um descritor das estruturas, porque somente assim será

possível confrontar a observação particular com a sua contextualização.2

Para que não haja confusões, não ambicionamos realizar um estudo sobre a micro-

educação. Ao contrário, nosso tema é vasto, pois aborda aspectos de uma política de caráter

nacional, não ocorrendo, consequentemente, um olhar baseado na redução de escalas. Isso, se

bem entendemos os argumentos de Levi, nos levaria a descrever o programa de história de

uma escola especificamente, ou de um pequeno grupo delas, ainda que atentos às correlações

entre as escolhas locais e as orientações nacionais para a educação. 

O que desejamos extrair das ideias expostas por Levi é uma metodologia semelhante à

descrita por Thompson, ao propor que o processo de imersão nas fontes da pesquisa não deve

estar acorrentado a esquemas teóricos supostos. Isso apenas levaria à confirmação dos grandes

enunciados  e  das  interpretações  já  consagradas.  É  preciso  certa  abertura  para  captar  a

diferença e tentar, na medida em que for possível, interpretar seu sentido sem a pressão por

corresponder,  em todo  o  tempo,  às  determinações  de  um modelo  teórico  previsto.  Mais

importante  ainda  é  que,  nesse  esforço,  as  formulações  de  autores  estrangeiros  às  opções

teóricas mais gerais podem revelar-se de grande valia.

Isto posto, nossa identidade intelectual, formativa e de práxis profissional está ligada à

tradição  da  crítica  ao  capitalismo  condensada  pelo  marxismo.  Isso  significa  dizer  que

partilhamos  da  identificação  de  que  as  sociedades  liberal-capitalistas  possuem  manifesta

vocação para as injustiças,  com cerceamentos  à  participação democrática dos “de baixo”,

expropriações  econômicas,  concentração  da  produção  social  dos  bens,  características

fomentadas  por  uma  ética  fundada  na  competição,  no  individualismo,  consumismo,

2 Segundo Levi: “A teoria só tem um pequeno papel, como subalterna, para desempenhar em relação ao
papel muito maior do intérprete. Os sistemas dos conceitos gerais pertencentes à linguagem acadêmica são
inseridos no corpo vivo da descrição densa, na esperança de dar expressão científica a acontecimentos
simples, não para criar novos conceitos e sistemas teóricos abstratos.” (LEVI, 1992, p. 144)

20



hierarquização, etc. Por tudo isso, identificamos o campo do marxismo como o escopo da

crítica sistêmica mais fecunda a essa formação social denominada capitalismo. 

Ao mesmo tempo em que situamos o leitor diante  dessas premissas,  que possuem

definitivas influências quando se observa um trabalho de pesquisa sobre temas da atualidade,

especialmente no interior das ciências sociais, é preciso identificar que o marxismo, enquanto

corpo teórico, apresenta um legado muito diversificado atualmente. Por isso, ao recuperar o

pensamento  de  Thompson e  dialogar  com certas  sugestões  de  Giovanni  Levi,  desejamos

afirmar um posicionamento que se afasta do dogmatismo, do sestro economicista, ou da noção

de que esse sistema de ideias possui a chave interpretativa para todo e qualquer fenômeno

social.

É  por  esse  tipo  de  entendimento  que  nos  aproximamos  também das  reflexões  do

italiano Antonio Gramsci. De acordo com Giovanni Semeraro, seu legado intelectual possui

os seguintes contornos:

Teórica e praticamente (…) se de um lado Gramsci se voltava a desmascarar os novos
mecanismos de dominação do capitalismo avançado, por outro, dissipava também as
ilusões de uma revolução iminente e as visões unilaterais de realidade em uma época
em que o marxismo enveredava perigosamente para a estrada do tratado fechado e
para o centralismo autoritário. (…) Deriva desta convicção fundamental a atitude de
Gramsci  a  não se enclausurar dentro de uma ortodoxia textual,  a  não esperar
passivamente o amadurecimento automático das condições objetivas e a não se iludir
com a irrupção inevitável da revolução. (SEMERARO, 2006, p. 42, grifos nossos)

Esse movimento de revigoramento dialógico das abordagens marxistas suscita, ainda,

duas ideias muito importantes ao desenvolvimento de nossos estudos. A primeira delas se

reporta ao trabalho com o conceito de luta de classes. Certamente, esse é um dos maiores

subsídios teóricos do marxismo para a compreensão política do mundo contemporâneo, bem

como um dos maiores alvos de seus críticos. Para Thompson, as críticas normalmente incidem

sobre  a  distorção  que  certos  autores  imprimiram  ao  termo,  inclinando-se  à  vereda

economicista  que  trata  as  classes  sociais  como  algo  estático,  apriorístico  do  sistema,  e

organicamente proveniente da posição dos agentes no momento da produção. 

Para o autor, o essencialismo econômico, que teve origem nas teses liberais em defesa

da  polivalência  social  do  laissez-faire,  foi  absorvido parcialmente  nos  escritos  marxianos

através da imagem metafórica da existência de uma base econômica (ou infraestrutura) nas

sociedades, contraposta a uma superestrutura jurídico-política, onde os elementos do primeiro

campo teriam determinação sobre aqueles do segundo. Essa conceituação gerou um enorme e

aberto  debate  a  respeito  das  múltiplas  possibilidades  interpretativas  em  torno  do  termo
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determinação. A despeito de tudo isso, Thompson sugere o abandono completo desse tipo de

raciocínio, que costuma fundamentar a displicência com certos aspectos da subjetividade das

pessoas  reais,  que  constituem,  afinal,  a  matéria  integrante  do  construto  social  chamado

classe.3

Por essas razões, o historiador inglês propõe que seria preciso buscar meios de que, no

emprego do conceito de classe, fosse possível considerar a autonomia das consciências diante

de descrições essencialmente econômicas ou sociológicas. Em seus termos:

Produção, distribuição e consumo não são apenas plantio, transporte e alimentação,
mas  também seu  planejamento,  organização e  desfruto.  Faculdades  imaginativas  e
intelectuais não estão confinadas na 'superestrutura' e erigidas a partir da 'base' das
coisas (incluindo homens-coisas). Elas estão implícitas no ato criativo do trabalho que
faz o homem homem. (THOMPSON, 2001, p. 163)

Surge  dessas  inquietações  do  autor,  quanto  às  relações  de  classe  no  capitalismo

industrial, sua instigante reflexão quanto à existência de uma relativa dimensão identitária à

classe, que decorre das experiências de luta conjunta, da formação de organismos de classe e

do estabelecimento de certos bens culturais. Assim, o autor propõe o conceito de experiência

como uma tradução desse movimento histórico, de embates políticos e culturais, no curso do

qual progressivamente se conformam e originam as classes sociais. Da mesma forma, o autor

também ressignifica completamente os usos possíveis do termo  consciência de classe, que,

segundo ele, possuem tradicionalmente um viés autoritário e intelectualista no marxismo. Em

suas palavras:

A classe acontece quando alguns homens,  como resultado de experiências comuns
(herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, e
contra outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opõem) dos seus. A
experiência de classe é determinada, em grande medida, pelas relações de produção
em que os homens nasceram – ou entraram involuntariamente. A consciência de classe
é a forma como essas experiências são tratadas em termos culturais: encarnadas em
tradições, sistemas de valores, ideias e formas institucionais. Se a experiência aparece
como determinada, o mesmo não ocorre com a consciência de classe. (THOMPSON,
1997, p. 10)

É  muito  relevante  traduzir  a  consciência  de  classe  como  “tradições,  sistemas  de

valores, ideias e formas institucionais”. Como trabalharemos com educação e currículo, fica

evidente  que  sistemas  de  valores  e  ideias  conformam  os  insumos  básicos  de  políticas

curriculares,  que  ganham  um  colorido  interessante  ao  serem  associadas,  do  modo  como

propõe  Thompson,  com  as  classes  sociais.  Mais  ainda  se  reconhecermos  que  a  disputa

3 Cf. THOMSPON, 2001, pp. 159-160.
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concernente a princípios e concepções possuem uma arena própria, de relativa autonomia,

posto que, como assevera o autor, “se a experiência aparece como determinada, o mesmo não

ocorre com a consciência de classe.”

A segunda  ideia  que  buscamos  nesse  movimento  de  revitalização  de  leituras  do

marxismo remete ao italiano Antonio Gramsci. Todas as matérias que serão estudadas por nós,

nos  capítulos  posteriores,  possuem relação direta  com políticas  governamentais.  Em vista

disso, acreditamos que a atribuição de sentido a tais iniciativas depende intimamente da sua

imersão nos contextos conjunturais específicos, delineando as linhas de força, os movimentos

de apoio e crítica a tais políticas, a identificação de suas inspirações ideológicas, etc. Decerto,

as políticas públicas são resultantes das ações de figuras humanas específicas, que ocupam

funções ou cargos dotados de poder e decisão. Todavia, pensar que essas medidas respondem

exclusivamente  pelas  convicções  intelectuais  desses  indivíduos  é  uma  operação  que

desconsidera a complexidade política das sociedades contemporâneas, assim como ignora os

meios de persuasão, pressão e formação dessas próprias convicções. 

Dessa  forma,  o  mapeamento  das  origens  e  influências  dessas  políticas  que  serão

estudadas  requer  a  submersão  em  um  emaranhado  de  ideias  e  concepções  que,

frequentemente, não estão dispostas de modo linear ou completamente coerente. É para esse

esforço  que  alguns  aspectos  das  teorias  gramscianas se  mostram  muito  valiosos,

especialmente pela compatibilidade com uma perspectiva que considera a luta de classes nos

termos propostos anteriormente.4 Sinteticamente, Gramsci elaborou meios para entender os

modos  de  dominação de  classe  nas  sociedades  de capitalismo avançado,  concluindo que,

especialmente nos regimes democráticos, houve um processo de ampliação do Estado. Suas

reflexões, para alcançarem essa caracterização, precisaram passar por temas como as relações

fundamentais de classe, as funções da forma partido, as conexões entre ideologia e sociedade,

etc. Não é nosso intuito fazer uma exegese do pensamento de Gramsci, que requisitaria um

enorme esforço. Buscamos apenas algumas referências de apoio para as leituras que serão

feitas adiante, e, por isso, optamos por recortar somente aquilo que diz respeito à noção de

Estado ampliado.

O pensamento liberal, no esforço de descrever as sociedades humanas, costuma pôr

em lados opostos o Estado e a sociedade civil, com o primeiro representando a condensação

das  vontades  comuns  (ou  públicas)  e  sua  diretiva  civilizatória,  e  a  sociedade civil  como

produto dessa vida social regrada (civilizada).5 As considerações de Gramsci ressignificam os

4 É importante sublinhar que Thompson reivindica a inspiração nos escritos de Gramsci, ao propor o debate a
respeito das classes sociais, divergindo sobre as interpretações do legado gramsciano com Nairn e Anderson.

5 “A  expressão  'civil  society',  ou  seja,  sociedade  civil  aparece  pela  primeira  vez,  no  pensamento  dos
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termos Estado e sociedade civil, atravessando os dois ambientes pelas tensões de classes e

seus projetos de ordenamento social. 

Sociedade civil, em Gramsci, não é o mundo das relações mercantis, a isso ele chama
de sociedade econômica. Não é o mundo do Estado strictu sensu, que ele chama de
sociedade política. Sociedade civil é a esfera da auto-organização, da representação de
interesses,  que se torna tanto mais complexa e rica na medida em que existe uma
crescente socialização da participação política, seja através do sufrágio universal, da
criação  de  partidos  políticos,  ou  da  legalização  dos  sindicatos  de  massa.  É  este
universo  de  organizações  que  Gramsci  chamou  de  sociedade  civil.  (COUTINHO,
2008, p. 79) 

A sociedade civil, como aponta Carlos Nelson Coutinho, passa a representar, então, o

âmbito dos aparelhos privados de hegemonia, que se referem às formas de organização social

constituídas com o objetivo de disputarem projetos orgânicos de sociedade, exercendo, por

esta razão, a função de suporte e veículo das oposições entre as classes. Seja no sentido da

manutenção de determinada situação de dominação, seja para movimentos críticos, de contra-

hegemonia. Estão na sociedade civil, nesta acepção, partidos políticos, associações, sindicatos

e outros tipos de organização capazes de apresentar ou sustentar um projeto político universal,

que somente pode existir  com um definido caráter de classe.  De outro lado, os institutos

tipicamente de Estado, conforme também indicou o texto de Coutinho, passaram a receber a

nomenclatura de sociedade política. O grande interesse dessa proposição gramsciana está na

possibilidade  de,  reconhecendo  o  Estado  como  instrumento  maior  –  capaz  de  cingir  as

dimensões secionadas entre as sociedades civil e política –, permitir um rastreio das origens

das chamadas políticas públicas. Com efeito, a sociedade política, no fundo, se reportaria a

frações da sociedade civil organizada que obtiveram a legitimidade de todo o conjunto social

às  suas políticas  específicas,  consistindo esse movimento naquilo que o autor  chamou de

hegemonia. Dessa forma, estaria explicado um movimento muito comum nas democracias

modernas  mais  estáveis,  direta  ou  indiretamente,  de  grande  determinação  dos  aparelhos

privados de hegemonia (sociedade civil) sobre as condutas adotadas pelos institutos e agentes

da própria sociedade política.6

contratualistas ingleses, particularmente em Hobbes e Locke. Em ambos, existe a ideia de que os homens
viviam em estado da natureza, em estado, de certo modo, pré-social e, certamente pré-estatal, enfim, em
estado de guerra. Assim, os homens criam, através de um contrato, um governo que garante segurança à
propriedade e elimina o estado de natureza.  É a esta sociedade,  como um governo, que ele chama de
sociedade civil, ou poderíamos traduzir por sociedade civilizada, diversa, portanto, da sociedade do estado
natureza onde reina a selvageria.” (COUTINHO, 2008, p. 78)

6 Esse entendimento, que irradia uma proposição sobre o sentido do termo hegemonia, inspira em Gramsci
uma alusão aos movimentos de exércitos em batalhas para ilustrar as correlações entre a luta de classes e a
hegemonia de determinado projeto social. Nesse sentido, os institutos da sociedade civil, ao terem papel
relevante na luta por legitimidade de um determinado programa de ordenamento social (plataforma ético-
política),  se  assemelhariam  a  trincheiras  ou  fortificações  ao  garantir  enraizamento  a  este  determinado
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Outra citação, do breve artigo de Coutinho que trata do tema sociedade civil, ilustra

bem como este tipo de análise abre possibilidades concretas de avaliação sobre as políticas

públicas:

Em Gramsci,  sociedade civil  é isso: é um mundo das auto-representações, em luta
entre  si.  É  um  terreno  privilegiado  da  luta  de  classes,  se  dá  uma  batalha  entre
diferentes propostas de hegemonia, entre diferentes propostas de sociedade. Portanto,
a sociedade civil não é o “reino do bem”, nem tudo que vem da sociedade civil é bom.
Eu sempre gosto de lembrar aos meus alunos o seguinte: fazem parte da sociedade
civil  tanto  a  UDR,  A União  Democrática  Ruralista,  que  defende  o  direito  dos
proprietários, e o MST, que é um movimento dos trabalhadores sem-terra. Fazem parte
da sociedade civil tanto a CUT que antes era combativa, agora nem tanto, mas que
antes representava os sindicatos operários e faz parte da sociedade civil, o FIESP que
representava portanto, os interesses dos industriais de São Paulo. A sociedade civil,
para  Gramsci,  é  um  terreno  onde  se  dá  uma  batalha  de  diferentes  projetos  de
hegemonia, ou seja, é um terreno da luta de classes. (COUTINHO, 2008, p. 80)

Para  Gramsci,  os  diferentes  regimes  de  governo  acabam  representando  distintos

modos das relações entre essas dimensões que compõem o Estado, e, correlatamente, distintas

formas de exercício da dominação de classe.  Tentando compreender essas questões, o autor

concebe um paradigma pendular que tem por polos o momento do consenso, representado por

uma quantidade grande de liberdade, tolerada em função da hegemonia das forças dominantes

através da sociedade civil; e o momento da coerção, quando a classe dominante utiliza meios

autoritários de repressão, como o emprego da aparelhagem de violência associada ao Estado.

Esta última fórmula obedece ao que Gramsci chama de crise de hegemonia da classe dirigente

(ou crise de autoridade),  quando o consenso, lastreado pelos domínios da sociedade civil,

muitas  vezes  é  quebrado  ou  fortemente  ameaçado  por  reivindicações  insurgentes,  sendo

restabelecida  a  supremacia  política  através  da  coerção  estatal.  De  todas  essas  questões

levantadas, as contribuições que, para o nosso estudo, se destacam são a ênfase concedida aos

embates de corte ético-político; e as interpretações quanto aos organismos da sociedade civil

em sua relação com as políticas de Estado e as relações fundamentais de classe.

Essa breve digressão, em torno das ideias de Gramsci, é necessária por indicar alguns

programa. “A estrutura maciça das democracias modernas,  seja como organizações estatais,  seja como
conjunto de  associações  na vida  civil,  constitui  para  a  arte  política  algo similar  às  ‘trincheiras’ e  às
fortificações permanentes (...)” (GRAMSCI, 2001b, p. 24) 
Em outra passagem, Gramsci aponta: “Esta é a fase mais estritamente política, que assinala a passagem
nítida da estrutura para a esfera das superestruturas complexas; é a fase em que as ideologias geradas
anteriormente se transformam em ‘partido’, entram em confrontação e lutam até que uma delas, ou pelo
menos uma única combinação delas, tenda a prevalecer, a se impor, a se irradiar por toda a área social,
determinando além da unicidade dos fins econômicos e políticos, também a unidade intelectual e moral,
pondo todas  as  questões  em torno  das  quais  ferve  a  luta  não no  plano  corporativo,  mas  num plano
‘universal’,  criando  assim  a  hegemonia  de  um  grupo  social  fundamental  sobre  uma  série  de  grupos
subordinados.” (GRAMSCI, 2001b, p. 41)
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caminhos que serão percorridos  durante nossos  esforços de contextualização das  políticas

educacionais do governo brasileiro. Procuraremos, sempre que possível, conjugar o exame de

nossas matérias com um descortinar dos expedientes das sociedades civil e política a elas

coligados. Além disso, essas escolhas mais gerais, quanto aos principais referenciais teóricos,

posicionam nossa pesquisa no universo amplo das ciências humanas, bem como justificam

parcialmente a preferência por determinados interlocutores para diálogos realizados.

Com  base  nessas  premissas  descritas,  nossa  pesquisa  desenvolveu  uma  leitura

minuciosa  sobre  alguns  textos  normativos  –  em  meio  a  legislações,  pareceres,  portarias

ministeriais  e  etc.  Com  inspiração  em  certas  orientações  de  Giovanni  Levi,  procuramos

descortinar as relações tácitas de tais documentos com suas fundamentações pedagógicas e

diretrizes políticas, frequentemente referidas aos domínios da sociedade civil. Portanto, não se

trata de uma abordagem meramente descritiva, mas acompanhada do esforço de decompor

esses documentos a partir de seus conceitos e propósitos, procurando as influências – sejam

acadêmicas e teóricas, ou políticas e éticas – incorporadas em sua redação final. 

Como  será  explicitado  oportunamente,  serão  muito  frequentes  formações  textuais

híbridas ou ecléticas, onde essas referências citadas conformam um mosaico de ideias não

necessariamente alinhadas.  Cumpre destacar,  no entanto,  talvez como a mais  significativa

contribuição  de  nosso  estudo,  que  o  zelo  diante  dessa  possibilidade  pode  clarear  certas

características  ou  inclinações  mais  discretas  dessas  políticas  recentes,  que  não  ganharam

visibilidade nas avaliações globalizantes sedimentadas na literatura.

A grande abrangência das  modificações  operadas  no ENEM exigiram um trabalho

complementar à leitura dos seus textos normativos. Na tentativa de examinar as múltiplas

determinações  sobre  a  configuração  atual  do  Exame,  foi  importante  descortinar  toda  a

engenharia envolvida na sua elaboração. Assim, através de entrevistas com funcionários do

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), e também

com membros do comitê de revisão final e elaboração da prova,7 procuramos avaliar que

mediações poderiam ocorrer entre a publicação dos documentos de regulação – como a matriz

de referência –, e a elaboração concreta dos itens (questões) – incluindo a formatação final

das provas. Novamente, estivemos atentos à leitura de Gramsci, procurando observar de que

forma  o  conceito  de  sociedade  civil  poderia  auxiliar  na  elucidação  dos  procedimentos

descritos  pelos  entrevistados.  Assim,  ganhou relevância  o  levantamento  da trajetórias  dos

7 A seleção  das  entrevistas  realizadas  obedeceu  critérios  qualitativos.  Procuramos  três  representantes  que
ocuparam funções diferentes na cadeia de preparação da prova, como será esclarecido oportunamente. Por
isso, essas serão fontes acessórias em nossa avaliação sobre o ENEM. Para que tivessem centralidade, seria
necessário recolher  uma quantidade grande de depoimentos,  explorando uma metodologia específica de
tratamento e comparação do material recolhido, percurso não adotado por esta tese.
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especialistas envolvidos nas etapas de preparação tanto do ENEM, quanto dos documentos de

ajuste curricular.

Finalmente,  ainda  no  caso  referente  ao  ENEM,  foram estudadas  algumas  edições

anteriores  das  provas,  com o desenvolvimento de análises  sobre certos itens  selecionados

pelos relatórios pedagógicos publicados pelo INEP. Com esse esforço, buscamos compreender

as características próprias dos itens ou questões, além de construir uma visão de conjunto

sobre  essas  provas  –  com  a  consequente  verificação  da  distribuição  dos  conteúdos  ou

componentes  curriculares.  Dessa  forma,  foi  possível  reconhecer  certa  riqueza  de  aporte

curricular entre o estritamente previsto pelos documentos instituintes do novo ENEM e seu

desenlace final nos cadernos de prova. 

A exposição do produto de nossa pesquisa iniciará com um estudo amplo sobre as

reformas  educacionais  no  Brasil,  alicerçado  pelos  entendimentos  descritos  a  respeito  das

classes e da hegemonia. Faremos uma análise sobre a profusão de leis, normas e orientações

que têm sido editadas desde a aprovação da LDB em 1996, em âmbito nacional, com o intuito

de propiciar uma contextualização geral sobre as medidas educacionais mais recentes. Há,

nesta seção, uma preocupação explícita em caracterizar, com o máximo de apuro, nosso olhar

sobre as diferenças fundamentais entre os governos de Fernando Henrique Cardoso (PSDB),

de 1995 a 2002, e Lula da Silva (PT), entre 2003 e 2010.

Em seguida,  analisaremos os documentos curriculares  referentes ao Ensino Médio,

estudando  as  determinações  políticas  e  pedagógicas  envolvidas  no  seu  estabelecimento.

Conjugando esses aspectos mais gerais com o que efetivamente está registrado nos textos,

procuraremos sumarizar as mais destacadas características referentes ao ensino de história,

compreendidas para a etapa assinalada da educação básica. Por fim, será feita uma abordagem

de teor semelhante a respeito do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O Exame tem se

consolidado, em decorrência de uma deliberada política reguladora por parte do MEC, como

critério de discernimento sobre a qualidade do ensino, decorrendo disso um crescente esforço

das  escolas  em estudar  a  natureza  dessa  avaliação  e  empreender  esforços  no  sentido  de

viabilizar o sucesso de seus estudantes. Por isso, observamos um consistente paralelismo entre

as políticas de atualização curricular e os instrumentos de avaliação em larga escala.

Finalmente,  seria  impossível  não  partilhar  com  os  leitores  o  momento  de  grande

consternação vivido por nós durante os momentos finais de realização deste trabalho. Quando,

em 2016, irrompeu o golpe parlamentar-conservador, tínhamos retornado há pouco tempo de

uma visita  de campo à sede do INEP,  em Brasília,  trazendo uma quantidade razoável  de

insumos sobre  o ENEM. A deposição  aligeirada do governo eleito  em 2014,  associada à
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emergência súbita de uma administração oligáquico-conservadora, executando uma agenda

liberal de vertiginosa avidez sobre os direitos do povo e com enormes repercussões sobre a

educação, causou-nos a sensação de não mais trabalhar com políticas educacionais vigentes,

mas  de  realizar  estudos  de  arqueologia,  examinando  artefatos  pedagógicos  já  antigos  e

obsoletos.  Ante  a  imprevisibilidade  do  desfecho  da  atual  aventura  política  e  jurídica  que

atravessa o país, nos reservamos à esperança de colaborar efetivamente a uma compreensão

mais ampla sobre a atual etapa histórica brasileira, ressaltando algumas características das

políticas educacionais adotadas na última década.
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P A R T E  I  

 O ENSINO DE HISTÓRIA SEGUNDO AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 
PARA O ENSINO MÉDIO
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C A P Í T U L O  1  

O BRASIL NO CONTEXTO DAS REFORMAS EDUCACIONAIS

Nossas escolas não melhorarão se nós as 
introduzirmos no mágico mundo do mercado. 
Mercados têm ganhadores e perdedores.

Diane Ravitch8

Os aspectos centrais de nosso estudo repousam sobre as transformações curriculares

no ensino da história, como disciplina escolar do ensino médio, e no seu entrelaçamento com

as estratégias de avaliação externa desenvolvidas pelo governo brasileiro – especificamente

condensadas  no  Exame Nacional  do Ensino Médio  (ENEM).  Tanto  o  estabelecimento  de

novas diretrizes curriculares às diversas modalidades de ensino no Brasil quanto a formulação

de  novas  estratégias  de  avaliação  operadas  pelo  Estado  integram um longo  processo  de

reformas educacionais iniciado ainda na década de 1990, sob o signo do avanço das políticas

estimuladas  pela  consolidação do  neoliberalismo.  Por  esse motivo,  o  desenvolvimento  de

nossas ideias referentes a esses temas – currículo e avaliação – depende, em muitos sentidos,

da contextualização dessas questões em meio às políticas públicas educacionais desenvolvidas

em nossa história recente. 

Ver as questões que citamos em determinado contexto implica, em nossa opinião, a

admissão  de  dois  sentidos  específicos  para  este  termo.  Em primeiro  lugar,  ressaltamos  o

resgate histórico abrangente do período, articulando as ações educacionais a um determinado

projeto político de poder e de governo que, sem tratar a arena nacional como uma redoma

selada,  partilha  também  das  tensões  internacionais  típicas  da  época.  Secundariamente,  a

reconstrução  de  um  contexto  permitirá  a  atribuição  de  sentido  às  políticas  públicas

educacionais  a  serem  estudadas,  evitando-se  um  olhar  ensimesmado  ou  a  explicação  da

adoção dessas políticas apenas a partir de seus valores proclamados. 

8 Diane Ravtich é uma educadora norte-americana e foi colaboradora do governo Bush na implementação do
programa conhecido como No Child Left Behind, de forte orientação neotecnicista. Após anos de reformas
educacionais radicais, os catastróficos resultados a fizeram mudar de posição e Ravtich se tornou uma das
maiores opositoras às reformas educacionais neotecnicistas (apud FREITAS, 2011, p. 21).
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1.1 – Impressões sobre a pós-modernidade e o neoliberalismo.

O neoliberalismo  e  sua  variação  social-liberal  passaram  a  dominar  as  políticas

públicas  dos  Estados  nacionais  em  meio  a  uma  era  de  profundas  transformações  no

pensamento filosófico-científico (especialmente ocidental) chamada, por muitos autores, de

pós-modernismo. Assim, como parte integrante da matriz de políticas promovidas pelo Estado

nacional  do  Brasil,  durante  os  governos  recentes,  é  adequado  abordar  os  significados

fundamentais desses termos e suas relações essenciais.

O geógrafo britânico David Harvey, no conhecido trabalho A condição pós-moderna

(1993), aponta uma série de dificuldades às tentativas de conceituação do pós-modernismo. O

problema, segundo o autor, basicamente estaria no fato de que, em tempos historicamente

anteriores à consolidação desse movimento, houve um conjunto grande de pensadores que

articularam  críticas  agudas  à  racionalidade  moderna,  ocorrendo  até  aqueles  que  se

autoproclamaram como tendo ido além dela (principalmente nas artes e arquitetura) e, por

isso, assumindo-se supostamente como pós-modernos. De outro modo, até a definitiva entrada

em cena dos pós-modernos, por volta da década de 1970, o chamado racionalismo moderno já

tinha  sido  alvo  da  apreciação  de  antagonistas  (como  Nietzsche),  céticos  quanto  às  suas

potencialidades (Weber e Mannheim), e até daqueles que sustentavam a necessidade de uma

profunda revisão de premissas à modernidade (como talvez os frankfurtianos).

O próprio Harvey, na mesma obra, ainda argumenta ser muito pouco plausível que

toda tradição intelectual tida como “moderna” possuísse quaisquer traços de homogeneidade.

Segundo ele, numa simplificação desse tipo “há o perigo de se pensar as metanarrativas da

tradição iluminista como mais fixas e estáveis do que de fato o eram.” (HARVEY, 1993, p.

55).  Para  apoiar  este  ponto  de  vista,  são  enumerados  alguns  exemplos,  dentre  os  quais

destacamos a referência às determinações históricas e relacionais dos conceitos trabalhados

por Marx – aparentemente o grande adversário escolhido pelos intelectuais pós-modernos.

Ora,  se  a  modernidade  e  sua  razão  iluminista  não  se  configuram como  um todo

homogêneo e nem a geração dos anos 1960/1970 possui o ineditismo da crítica, que critérios

utilizar para definir o pós-modernismo? O historiador Ciro F. Cardoso propõe uma reflexão

interessante,  que  organiza  o  problema  em  torno  do  choque  entre  dois  paradigmas

(CARDOSO, 1997). A questão é posta por ele a partir da grande recepção conquistada pelo

conceito de  cultura  – derivado da tradição linguística alemã –, sobretudo segundo os usos
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feitos por sociólogos e antropólogos. Nessa direção, segundo Cardoso:

(…)  cultura  designou  habitualmente  os  costumes  específicos  de  sociedades
individualmente tomadas, em especial os modos de vida de mudança muito lenta (…)
que serviam de base à coesão social (…) (CARDOSO, 1997, p. 2)

Tendo por base o manejo desse conceito, Cardoso sugere que, a partir da década de

1970,  passamos  a  assistir  em  boa  parte  das  ciências  humanas  à  contenda  entre  dois

paradigmas  distintos:  o  iluminista  e  o  pós-moderno.  No  primeiro  caso,  cuja  referência

fundamental é a racionalidade derivada do Iluminismo, as tradições epistemológicas do século

XIX  impulsionaram  tentativas  de  observação  da  realidade  social  centradas  nas  grandes

questões, nas teorias totalizantes e macro-históricas, marcadas pela meta-narrativa, a busca de

inteligibilidade e da explicação de um todo social complexo, descartando-se ou limitando-se a

ocorrência “do irracional, do acaso, do subjetivo.” São exemplos de movimentos intelectuais

orientados por esse paradigma o evolucionismo, o positivismo, o liberalismo, o marxismo, o

estruturalismo e tantos outros, que desfrutaram, se somados esses movimentos, de condição

hegemônica nas ciências humanas até a eclosão do pós-modernismo.

Por outro lado, a grande revolução epistemológica representada pelo paradigma pós-

moderno  está  na  centralidade  adquirida  pela  cultura,  e  seus  elementos  constituintes,  nos

estudos  das  ciências  sociais,  em substituição  àqueles  elementos  a  que  fizemos  referência

anteriormente. No raciocínio de Cardoso: “O postulado implícito é uma nova encarnação da

inefável 'natureza humana': não mais o homo faber, nem o homo economicus, e sim o homo

simbolicus.” (CARDOSO, 1997, p. 16).

Assim é que as novas investigações se deslocaram para a ênfase na subjetividade,

preocupando-se  com  as  consciências,  representações,  crenças,  desejos,  discursos,  etc.,

havendo  um  abandono  sistemático  da  tentativa  de  compreender  integralmente  o

funcionamento da sociedade. Não é por outra razão que o pós-modernismo (no entendimento

de Cardoso, a “geração 1968-1989”) se apresenta como um movimento cético em relação a

projetos de mudança global da sociedade, muitas vezes sem sequer reconhecer no capitalismo

uma  totalidade  sistêmica;  embora  seja  firmemente  entusiasta  das  lutas  setorizadas  que

emergiram  nessa  conjuntura,  como  as  reivindicações  dos  movimentos  de  gênero,  etnia,

orientação sexual, ecologia, etc. 

Evidentemente  que  a  abordagem  sugerida  por  Ciro  Cardoso  procede  a  uma

esquematização simplificadora – pois imerso nesses dois grandes paradigmas (iluminista e

pós-moderno)  encontra-se  um  grande  número  de  embates,  divergências  e  muita

heterogeneidade.  A título  de  exemplo:  para  algumas  abordagens  típicas  do  ideário  pós-
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moderno,  importava  apenas  operar  uma necessária  mudança  de  referência  e  ênfase  (com

relação a questões relativas à cultura). Por outro lado, vertentes mais extremistas sustentavam

que  a  realidade  investigada  pelas  ciências  é  algo,  por  definição,  incognoscível  –  daí

decorrendo que o trabalho científico deveria estar limitado apenas ao aspecto funcional e

discursivo das coisas, fundando as bases de um neopragmatismo científico9; ou, partindo da

mesma  premissa,  há  os  que  fundiram  teoria,  observação  e  essência  do  objeto  estudado,

produzindo assim um radical relativismo científico, com o intencional desprezo a qualquer

referência àquilo que pode possuir existência “exterior” à subjetividade do observador.

Numa alusão à provocação dos físicos Alan Sokal e Jean Bricmont (que contou com

uma dura resposta de Jacques Derrida na imprensa)10, a historiadora Ellen M. Wood escreveu

sobre o relativismo pós-moderno:

Se o padrão da 'verdade' científica reside não no mundo natural em si, mas nas normas
particulares de comunidades específicas, então as leis da natureza talvez nada mais
sejam que aquilo que uma dada comunidade diz que elas são em um determinado
momento. (WOOD, 1999, p. 12)

Até aqui, temos tratado o pós-modernismo como um movimento sobretudo intelectual

e com múltiplas consequências epistemológicas para as ciências humanas. Isso significa que,

propositalmente,  para  o  assunto  não  ficar  demasiadamente  extenso,  não  pretendemos

examinar  as  teses  de  que  a  pós-modernidade  representaria  uma  nova  etapa  do

desenvolvimento  histórico  humano  (ou  do  capitalismo)  como  apontam  alguns  teóricos.11

Ademais, também não pretendemos discutir as consequências desse movimento em relação à

história da arte e a estética pelas mesmas razões.

Por outro lado, a contextualização histórica do surgimento desse movimento no século

XX é reveladora de suas bases fundamentais. Como aponta Ellen Wood, o movimento pós-

moderno, ainda que busque inspiração em autores mais antigos (caso recorrente de Nietzsche

e  Heidegger),  é  solidamente  formado  por  filósofos  da  geração  de  1960   (a  autora  cita

nominalmente Lacan, Lyotard, Foucault e Derrida) e por seus afiliados. Segundo Wood, é

característico dessa geração uma enorme desconfiança ou contrariedade relativa ao essencial

9 Um dos expoentes da retomada do pragmatismo nas ciências é o filósofo norte-americano Richard Rorty.
Conhecemos suas teses a partir de uma crítica articulada com base nas teorias de G. Lukács – cf. DUAYER,
M.  e  MORAES,  M.  C.  “Neopragmatismo:  a  história  como contingência  absoluta”  in  Revista  Tempo.
Niterói-RJ: Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, dez. de 1997, vol. 2 nº 4; e das
contribuições de Giovanni Semeraro que se reportam às teorias de Gramsci (SEMERARO, 2005).

10 Todo o imbróglio encontra-se descrito em http://www.physics.nyu.edu/sokal/folha.html#derrida, acesso em
24 jan 2014.

11 Ideias sustentadas por Fredric Jameson (JAMESON, F. “Cinco teses sobre o marxismo realmente existente.”
In WOOD, E. e FOSTER, J. orgs.  Em defesa da história. Marxismo e pós-modernismo. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar: 1999.) e, menos claramente, por David Harvey (1993).
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do espírito iluminista – a ideia de que a razão e o progresso científico poderiam proporcionar

um caminho à felicidade, ou melhor, à realização em sentido amplo da espécie humana. Com

efeito, vivia-se, na época, o enorme temor de uma catástrofe de mortalidade sem precedente

na história (a Guerra Fria entre potências de grande arsenal bélico nuclear), além da famosa

Era de Ouro do capitalismo sob orientação da social-democracia (o chamado  welfare state,

erguido com base nas teses keynesianas).

As consequências seriam, nas palavras de Wood:

Assim, embora alguns membros da direita tenham proclamado o 'fim da história' ou o
triunfo final do capitalismo, alguns intelectuais da esquerda ainda repetem que uma
época terminou, que estamos vivendo em uma época 'pós-moderna', que o 'projeto do
Iluminismo'  está  morto,  que  todas  as  antigas  verdades  e  ideologias  perderam sua
relevância, que os velhos princípios da racionalidade não mais se aplicam, e assim por
diante. (WOOD, 1999, p. 10)

Embora o tom de Ellen Wood seja claramente de objeção, sintetiza a essência do que

os  pós-modernos  reivindicam.  Assim  demonstra  um  de  seus  expoentes,  Jean-François

Lyotard:

Usarei  o  termo  moderno para  designar  qualquer  ciência  que  requeira  legitimidade
mediante referência a um metadiscurso (…) que faça um apelo explícito a alguma
grande  narrativa,  tais  como  a  dialética  do  espírito,  a  hermenêutica  do  sentido,  a
emancipação do sujeito racional  ou trabalhador ou criação da riqueza. (…) Defino
pós-modernismo como incredulidade em relação a metanarrativas. (LYOTARD apud
FOSTER, 1999, pp. 196-197)

Nosso propósito, ao delinear o que constituiria a essência do movimento pós-moderno,

é  o  de  relacioná-lo  com o  neoliberalismo  em  sua  versão  social-liberal.  No  entanto,  por

rejeitarmos as aspirações de uma perspectiva de isenção ou neutralidade, é importante que

nossa pesquisa se posicione diante de tais debates epistemológicos que, além de interferirem

diretamente  na  elaboração  intelectual  deste  texto,  possuem atualidade  sobre  as  pesquisas

educacionais no despontar do século XXI. Dessa forma, a perspectiva pós-moderna tomada

em conjunto deve ser contestada, em nossa opinião, ao menos em dois sentidos. Em primeiro

lugar, o ânimo relativista desse movimento ameaça a potencialidade de um pensamento que

considere  a  totalidade  e  a  interação  entre  diferentes  fenômenos,  cujos  fundamentos  se

tornaram recentemente  urgentes.  Compreendemos  que  a  insistência  nos  particularismos  e

numa realidade fragmentada obscurece as transversalidades, ou a noção de que é possível

haver algo de relacional e de interligação entre as pequenas coisas tomadas a exame de forma

particular. Assim, o filósofo Leandro Konder aponta um determinado sentido para a categoria

totalidade com o qual nos identificamos:
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(…) qualquer objeto que o homem possa perceber ou criar é parte de um todo. Em
cada ação empreendida, o ser humano se defronta, inevitavelmente, com problemas
interligados. Por isso, para encaminhar uma solução para os problemas, o ser humano
precisa ter uma certa visão de conjunto deles: é a partir da visão do conjunto que a
gente pode avaliar a dimensão de cada elemento do quadro. (…) Se não enxergarmos
o todo, podemos atribuir um valor exagerado a uma verdade limitada (transformando-
a  em  mentira),  prejudicando  a  nossa  compreensão  de  uma  verdade  mais  geral.
(KONDER, s/d., pp. 36-37)

A isto,  somamos  o  argumento  de  Ellen  Wood  que  aponta  ser  a  atual  etapa  do

desenvolvimento  capitalista  mundial  a  mais  agressiva  em  termos  da  pretensão  à

uniformização,  à  padronização  e  à  transformação  das  coisas  humanas  em  mercadoria

(WOOD, 1999, p. 19). Desse modo, sem um olhar que compreenda o lugar da totalidade, tais

fenômenos se transformam simultaneamente em incompreensíveis e inevitáveis, resultando

disso a total impossibilidade de a humanidade promover alterações racionais em sua própria

realidade social. Nesse sentido, acreditamos ser importante resgatar as possibilidades do agir

teleológico, da práxis – ou de uma ação humana que parta de um corpo teórico coerente de

reflexões sobre o mundo e as coisas, tal como sugerem algumas ideias de Antonio Gramsci.12

Nossa segunda contrariedade com a tradição intelectual pós-moderna está na ênfase

excessiva dada à dimensão subjetiva na análise dos processos sociais. A constatação de que as

relações humanas com o “real”, ou o existente “lá fora”, são mediadas pela subjetividade do

observador é conclusão bem antiga da tradição filosófica ocidental,13 mas em nossa opinião é

um grande equívoco “[...] afirmar que os processos de semiose e as linguagens são o que de

fato  existe.”  (CARDOSO,  1997,  p.  18).  Não  compreendemos  essa  atitude  como  uma

afirmação da cultura, mas alternativamente como a restrição da existência a essa perspectiva,

como um achatamento de tudo o que há em representações, textos, discursos e símbolos. Esse

12 “Pode-se concluir que o processo de difusão das novas concepções ocorre por razões políticas, isto é, em
última instância, sociais, mas que o elemento formal (a coerência  lógica), o elemento de autoridade e o
elemento organizativo têm uma função muito grande neste processo tão logo tenha tido lugar a orientação
geral, tanto em indivíduos singulares como em grupos numerosos.” (GRAMSCI, 2001, p. 109).

13 Essa assertiva filosófica remete, de fato, para os pensadores da antiguidade, mas há uma formulação de
Gramsci com a qual novamente nos identificamos: “Para a filosofia da práxis [marxismo] o ser não pode
ser separado do pensar, o homem da natureza, a atividade da matéria, o sujeito do objeto, se se faz esta
separação, cai-se numa das muitas formas de religião ou na abstração sem sentido.” (GRAMSCI, 2001, p.
175, grifos nossos). Tal afirmação de Gramsci é sustentada em uma conhecida passagem de Marx: “Para a
consciência – e a consciência filosófica considera que o pensamento que concebe constitui o homem real e,
por conseguinte, o mundo só é real quando concebido – para a consciência, portanto, o movimento das
categorias surge como ato de produção real – que recebe um simples impulso do exterior, o que é lamentado
– cujo resultado é o mundo; e isto (mas trata-se ainda de uma tautologia) é exato na medida em que a
totalidade concreta enquanto totalidade-de-pensamento, enquanto concreto-de-pensamento, é de fato um
produto do pensamento, da atividade de conceber; ele não é pois de forma alguma o produto do conceito
que engendra a si próprio, que pensa exterior e superiormente à observação imediata e à representação,
mas um produto da elaboração de conceitos a partir da observação imediata e da representação.” (MARX,
1983, p. 219).
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proceder, que parte da proposição de se tentar evitar as armadilhas do empiricismo ou do

positivismo, inverte o sinal do exagero – retirando o exclusivismo do universo sensorial e

remetendo-o ao universo das representações subjetivas e discursos. 

Especificamente  sobre  as  conexões  entre  pós-modernismo  e  neoliberalismo,

apontamos  a  trilha  de  um  raciocínio  do  filósofo  Alex  Callinicos.  Segundo  ele,  o  pós-

modernismo tem relação íntima com a geração que viveu o 1968 e se desesperançou diante

das  possibilidades  de  uma  mudança  global  na  sociedade.  Daí  seguiu-se,  como  já

mencionamos, o alinhamento desses intelectuais com os movimentos reivindicatórios parciais

de segmentos da sociedade.  Ora, encarando-se a questão a partir  do contexto histórico de

afirmação do pós-modernismo nas ciências humanas, principalmente em meados da década de

1970 e início dos anos 1980, é possível notar que esse fenômeno foi simultâneo ao início da

implementação,  pela  maioria  dos  governos  capitalistas  centrais,  do  conjunto  de  políticas

econômicas e organizacionais do Estado neoliberais. Em outros termos, justamente quando o

capitalismo liberal se renovava e adquiria novo ímpeto – cuja percepção era ainda dilatada

pela  falência  sistêmica  de  seu  principal  antagonista  em  termos  mundiais,  as  tiranias

burocráticas socialistas do Leste Europeu –, um conjunto grande de intelectuais proclamava a

impossibilidade de uma leitura “totalizante” da realidade humana. Daí, portanto, se justifica

nossa  perspectiva  de  existência  de  uma  certa  correlação  entre  a  fixação  da  tradição

epistemológica pós-moderna e o triunfo político e econômico do neoliberalismo.14

A década de 1970 foi contemporânea à agudização da crise estrutural do processo de

reprodução  do  capital  em  bases  keynesianas,  ancoradas  fundamentalmente  pelo

intervencionismo estatal e pelo distributivismo social das riquezas. Tal crise abalou antigas

convicções, forjadas pela necessidade de o capitalismo mostrar pujança diante da rivalidade

com o socialismo, o que franqueou novas possibilidades aos defensores do antigo modelo

concorrencial e liberal do  laissez-faire. Nesse contexto de falência tendencial de um modo

específico de funcionamento da sociedade capitalista, foi a busca por alternativas que levou

parte importante dos governos ocidentais a dar ouvidos à velha Sociedade de Mont Pèlerin15,

que há décadas já denunciava as práticas intervencionistas em voga e defendia o retorno a

alguns princípios basilares do antigo liberalismo concorrencial. Por essa razão, as teses e o

conjunto de medidas por elas designadas passaram a ser chamados de neoliberalismo (novo-

14 Callinicos ilustra seu argumento ao abordar a trajetória de Agnes Heller, que de discípula de Gerog Lukács
se transformou em expoente do pós-modernismo ao estabelecer-se nos Estados Unidos (cf.  CARDOSO,
1997, p. 17).

15  Sociedade financiada por grandes corporações, durante a década de 1940, para pensar alternativas liberais
às  crises  geradoras  dos  conflitos  mundiais,  sendo,  portanto,  muito  crítica  à  crescente  assimilação  do
keynesianismo. Reunia conhecidos economistas como Friedrich von Hayek e Milton Friedman, que mais
tarde seriam considerados fundadores de uma escola de pensamento econômico chamada de austríaca.
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liberalismo).

É curioso que nos anos imediatos à crise (1974-75), a maior parte da Europa estivesse

sob governos influenciados pela social-democracia – movimento político muito heterogêneo e

fiador de um capitalismo associado a preocupações com a redução das desigualdades sociais.

Esses governos, por sua própria natureza, hesitaram em assumir as proposições neoliberais, e

sua inabilidade em responder frontalmente à crise capitalista que se instaurava levou-os, em

boa medida, a derrotas eleitorais posteriores.16

O neoliberalismo,  portanto,  assumiu a dianteira  das principais economias mundiais

através  de  governos  politicamente  radical-conservadores,  como  nos  casos  de  Margareth

Thatcher  do  Partido  Conservador  (Tory),  em 1979,  na  Grã  Bretanha;  Ronald  Reagan  do

Partido Republicano, em 1980, nos Estados Unidos; e Helmut Kohl da União Democrata-

Cristã,  em  1982,  na  Alemanha.  As  vitórias  conservadoras  estão  na  base  da  reação  de

grupamentos da esquerda social-democrata e dos autointitulados euro-socialistas, que numa

contraofensiva  institucional  lograram  assegurar  governos  nacionais  importantes  como  na

França, Espanha, Portugal, Itália e Grécia. O êxito eleitoral, contudo, contrasta de maneira

acentuada com as políticas implementadas posteriormente nesses países. Ao invés de uma

guinada nacional-estatista, conforme a expectativa geral, o que se observou foram governos

plenamente  alinhados  com  a  plataforma  neoliberal.  Aliás,  governos  que,  com  pouco  ou

nenhum constrangimento, se mostraram “os mais resolutos em aplicar políticas neoliberais.”

(ANDERSON, 1995, p. 13).17 

O terceiro impulso da nova doutrina de dominação do capital  ocorreu na América

Latina.  A experiência piloto no continente,  desse novo receituário de medidas, ocorreu no

regime autoritário do Chile, comandado pelo ditador Augusto Pinochet, também na década de

1980. Mas a sucessão de governos alinhados com as propostas ortodoxas do neoliberalismo

apenas se espalhou pelos países do Cone Sul a partir de meados dos anos 80 para a década de

1990, com as vitórias eleitorais de Carlos Ménem na Argentina (1989); Carlos Andrés Perez

na Venezuela (1989); Alberto Fujimori no Peru (1990); Fernando Collor no Brasil (1990); e

alguns outros, em países de menor destaque.

16  Cf. ANDERSON, 1995.
17 Como escreveu Emir Sader: “Um momento importante na construção da hegemonia neoliberal foi quando o

governo de François Mitterrand, na França, depois de um primeiro ano com o programa tradicional da
esquerda,  de  fortalecimento  do  Estado,  nacionalização  de  empresas,  conquistas  sociais,  etc.,  deu  uma
virada radical no segundo ano, incorporando elementos essenciais do Consenso de Washington. Era um
elemento novo.”  - SADER, E.  “A social-democracia neoliberal: de Miterrand a Zapatero, passando por
FHC.”  Carta  Maior. Retirado  de  <http://www.cartamaior.com.br/?/Blog/Blog-do-Emir/A-social-
democracia-neoliberal-de-Miterrand-a-Zapatero-passando-por-FHC/2/23753>,  acesso  em  22  de  jan.  de
2014.
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Repetimos  aqui  uma  resenha  a  respeito  do  caráter  geral  das  políticas  neoliberais

implementadas  pela  maioria  dos  governos  citados  (elaboradas  ao  norte  e  normalmente

impostas ao sul através de instrumentos de pressão internacional como Banco Mundial, FMI,

GATT, etc.). Foram elas: a) políticas desregulamentadoras, em que predominava a ideia de

reduzir ao máximo a capacidade disciplinadora do Estado em algumas áreas da economia, nas

relações  de  trabalho  e  na  seguridade  social;  b)  políticas  de  privatização,  em  que  a

desestatização a  preços  reduzidos  remunerou ativamente  o  capital  privado,  facilitando-lhe

uma nova área de expansão; c) políticas de abertura da economia ao capital internacional,

oferecendo  ao  capital  financeiro  internacional  antigas  reservas  de  mercado  e  eliminando

gradativamente algumas barreiras protecionistas (SAES, 2001, p. 82, e BORÓN, 1999, pp.

27-29).

A crise social instaurada por mais de duas décadas de neoliberalismo no mundo – na

forma do aumento das desigualdades, dos conflitos armados, etc. –, compõe parte importante

de qualquer  análise  que procure entender  as  complexas  sociedades do século XXI. E,  do

mesmo  modo,  implica,  a  nosso  ver,  uma  revisão  necessária  e  profunda  de  parcela  das

premissas  do  paradigma  pós-moderno.  Será  mesmo  desejável  que,  nesse  contexto,  o

entendimento das ciências humanas sobre o mundo mantenha-se fixado nas questões culturais

e numa arqueologia de saberes especializados? Ou, como quer Michel Foucault:

É preciso despedaçar o que permitia o jogo consolante dos reconhecimentos. Saber,
mesmo  na  ordem  histórica,  não  significa  'reencontrar'  e  sobretudo  não  significa
'reencontrar-nos'.  A  história  será  'efetiva'  na  medida  em  que  ela  reintroduzir  o
descontínuo em nosso próprio ser. Ela dividirá nossos sentimentos; dramatizará nossos
instintos; multiplicará nosso corpo e oporá a si mesmo. (…)  É que o saber não é feito
para compreender, ele é feito para cortar. (FOUCAULT, 1979, p. 27)

Este tipo de conhecimento enfatizado por Foucault nos parece refratário a abordagens

de  caráter  totalizante,  o  que  representaria  tendencialmente  não  só  a  incapacidade  de

compreender fenomenologicamente o neoliberalismo como inviabilizaria qualquer tentativa

de imaginar sua superação por outra espécie de sociabilidade. Mais ainda, muitas das questões

suscitadas pelo pensamento multicultural (de raiz pós-moderna) e pelos muitos movimentos

sociais setorizados mostraram-se, ao longo das últimas duas décadas, adaptáveis à hegemonia

neoliberal.  O  ponto  a  que  pretendemos  dar  destaque  é  o  seguinte:  parcela  da  potência

demonstrada pelo social-liberalismo, como variante do neoliberalismo, tem se alimentado da

crescente  primazia  de  algumas  das  fórmulas  pós-modernas,  principalmente  no  seio  dos

movimentos de contestação da ordem capitalista.

No início da década de 1990, após a demonstração dos primeiros resultados negativos
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da  implementação  de  políticas  neoliberais,  setores  das  classes  dominantes  já  haviam

percebido a necessidade de uma correção de rota à sobrevivência desse projeto. Os pioneiros

neste  diagnóstico  foram os  movimentos  denominados  de  “Terceira  Via”,  que  a  partir  da

Europa ganharam força na segunda metade dos anos 90. Sua origem está provavelmente na

realidade política inglesa, onde se pretendia atenuar os efeitos sociais das políticas neoliberais

em curso com medidas compensatórias às carências populares. Não se pode afirmar que esse

movimento tenha mesmo processado mudanças significativas no plano de ação da sociedade

política  burguesa,  embora  pretendesse  mediar  os  efeitos  negativos  da  nova  orientação

econômica dominante.18

Essa perspectiva foi adotada por muitos partidos políticos identificados com a social-

democracia  e  com o  socialismo,  que,  na  maioria  dos  casos,  há  muito  já  tinham perdido

quaisquer  perspectivas de reforma profunda na ordem do capital.  Propunham-se apenas  a

administrar  o  capitalismo a  partir  do  “único”  modo disponível,  amortecendo seus  efeitos

como fosse  possível  à  manutenção  da  primazia  programática  neoliberal.  Inauguravam-se,

assim, novas feições ao campo político que concilia o liberalismo (em sua forma nova – neo)

com preocupações sociais dirigidas a combater o crescimento da pobreza e das desigualdades

sociais, por isso também chamado de social-liberalismo.19 Seu conteúdo ideológico estava

afinado  com a  divulgação  de  teses  pós-modernas,  codificadas,  por  exemplo,  por  Antony

Giddens – intelectual orgânico do movimento, que acumulava os ofícios acadêmicos com o de

assessor direto do governo de Tony Blair  na Inglaterra. Como escreveu Giddens: “(…) o

grande desafio dos socialistas modernos é governar o capitalismo de forma mais competente

e mais justa do que os capitalistas.” (GIDDENS apud NEVES, 2005, p. 44).

Esse  neoliberalismo  alternativo,  que  consideramos  traduzido  pelo  termo  social-

liberalismo, tem como um dos eixos importantes de seu programa político o aprofundamento

da democracia e da cidadania nos Estados, segundo orienta um aperfeiçoamento da tradição

liberal. Esse movimento se traduziria, portanto, no atendimento parcial de demandas sociais

efetivas, que estariam na base da consolidação de laços entre a sociedade política e setores da

sociedade civil,20 contanto que não fizessem objeções às políticas de caráter privatista. De

outra forma:

Assim, a reforma do Estado, (…) deveria ser responsável por um conjunto de medidas
inovadoras,  tais  como promover a sociedade civil  ativa e, com isso,  assegurar um

18  Cf. ANTUNES, 1999.
19  Não há nada de inédito neste tipo hibridismo político, experimentado por organizações populares ainda no

curso da II Internacional às portas da I Guerra Mundial. Ver: ROCHA, Ronald. O movimento socialista no
limiar dos impérios financeiros. Belo Horizonte, Ed. O Lutador, 2006.

20 Utilizamos aqui as expressões tal como teorizadas por Gramsci.

39



modelo de inclusão social em bases distintas do que foi tentado pelo Estado de bem-
estar  social,  aprofundar  e  ampliar  os  espaços  de  convivência  democrática  e  de
colaboração social, incentivar e fortalecer a economia mista, regular por meio de leis
modernas,  as  atividades  que  representem  riscos  para  a  sociedade.  Com  essas
referências,  'uma das  principais  tarefas  do governo seria  precisamente  conciliar  as
reivindicações  divergentes  de  grupos  de  interesse  especial',  isto  é,  promover  a
concertação social. (LIMA e MARTINS In NEVES, 2005, p. 55.)

Desse  modo,  essas  proposições  defendem  a  possibilidade  de  que,  debaixo  da

perenidade da organização da sociedade liberal – que não deixa de ser um modo alternativo de

se proclamar o “fim da história” –, ou por meio de seu aprimoramento, seria possível dirimir

todas as demandas sociais localizadas. O pessimismo, consequentemente, quanto a uma visão

totalizante, concomitante à positividade dos movimentos identitários de natureza fragmentada

–  tal  como  sugerido  por  muitos  teóricos  do  pós-modernismo,  indica  uma  quase

complementariedade entre este modo de pensar e a essência do programa social-liberal.

Por tudo isso, avaliamos que o movimento pós-moderno, por encorajar o pragmatismo,

o  relativismo  e,  também,  por  limitar  toda  perspectiva  analítica  às  questões  de  natureza

simbólica  ou  subjetiva,  é  insuficiente  como  instrumento  amplo  de  entendimento  dos

movimentos de longa duração das sociedades humanas. No entanto, ao mesmo tempo em que

fazemos  essa  constatação,  também  rejeitamos  a  opinião  de  se  abrir  a  lata  do  lixo  do

pensamento e arremessar esses escritos teóricos no seu interior. 

Em primeiro lugar, consideramos que o pós-modernismo foi capaz de formular críticas

ao “paradigma iluminista” que são muito pertinentes. Em determinados autores que trabalham

alinhados à crítica social inaugurada por Marx, e costuma-se fazer referência nisso a Louis

Althusser (algumas vezes injustamente), encontra-se a elaboração de uma teoria abstrata tão

prática e bem acabada que ela acaba servindo para explicar praticamente toda e qualquer

sociedade, bem como um modelo funcional capaz de apontar precisamente os instrumentos de

ação necessários à emancipação de classe. Esse mecanicismo superestruturalista vulgar, muito

difundido entre um certo marxismo oficial  do século XX, foi praxe em muitas análises e

criticado por pensadores como o historiador Edward P. Thompson:

O que  se  intenta  fazer  é  acercar-se  de  problemas  objetivos  muito  complexos  do
processo histórico (isto é o que fazia Marx). Isto supõe uma disciplina precisa que
congrega o distanciamento e a objetivação – ser consciente das próprias inclinações,
consciente das perguntas que está produzindo – e em grande parte do trabalho como
historiador intenta-se ou bem fazer patente a intrusão das próprias atitudes e valores,
se é que estão influindo, ou manter distância e evitar que essa intrusão ocorra.  De
outro modo o que se faz é supor que o processo histórico não apresenta problemas
para  os  quais  as  próprias  convicções  não  tenham  resposta.  E  isto  não  é  certo.
(THOMPSON, 1982, grifos nossos)
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É muito atual essa citação de Thompson. Nela, há uma clara rejeição à mera repetição

da  doutrina  e  aos  esquematismos,  além  do  alerta  de  que  o  pesquisador  precisa  ter

autoconsciência acerca do papel que sua subjetividade exerce sobre seu trabalho – a chamada

“intrusão” das suas “próprias atitudes e valores.” Veja-se bem que combater o estruturalismo

não é, nem deveria ser, combater-se a noção de que estruturas sociais existem. Assim como a

crítica ao economicismo não pode representar a fantasia de se defender  a  inexistência da

economia ou da política. Perceber que nem todos os fenômenos sociais são redutíveis à luta

de classes não pode fazer surgir uma névoa em torno do fato de que as sociedades capitalistas

atuais  funcionam numa lógica  permeada de dominação,  exploração e  contradição.  E  que,

portanto,  compreender  o  capitalismo  hodierno  a  partir  das  classes  sociais,  centradas  nas

relações  de  homens/mulheres  com o  universo  do  trabalho  e  no  reconhecimento  de  seus

movimentos culturais instituintes, é uma operação teórica que colabora a uma investigação

totalizante,  reflete  um  aspecto  da  realidade  social  e  suscita  a  possibilidade  criativa  de

imaginar um futuro alternativo.

Ressaltemos, ainda, o sentido importantíssimo das últimas palavras de Thompson. É

ainda  urgente  reconhecer  que  a  história  suscita  indefinidamente  novas  contingências,

contrariando todas as tentativas de enclausurá-la em um determinado destino. Se isso é fato,

as construções teóricas explicativas das sociedades terão, também, um grau de alcance sempre

historicamente  determinado.  Em  algum  momento,  o  avançar  da  humanidade  em  sua

caminhada tornará certas formulações obsoletas, e então “o processo histórico” apresentará

problemas para os quais as convicções passadas não terão resposta, ao menos plenamente.

Assim, também se mostra atualíssima a atitude, digamos libertária, que Gramsci teve diante

do marxismo de seu tempo. Segundo Giovanni Semeraro:

Assim, teórica e praticamente, se de um lado Gramsci se voltava a desmascarar os
novos  mecanismos  de  dominação  do  capitalismo  avançado,  por  outro,  dissipava
também as ilusões de uma revolução iminente e as visões unilaterais de realidade em
uma época em que o marxismo enveredava perigosamente para a estrada do tratado
fechado e para o centralismo autoritário. (SEMERARO, 2000, p. 175)

Também  nos  parece  frutífero  perseguir  um  tratamento  responsável  com  o  amplo

domínio  da  cultura,  despojando-o  de  alguns  exageros  pós-modernos  que  recobrem  a

expressão.  É  consenso que algumas  análises  típicas  dos  séculos  XIX e XX mereceram a

alcunha  de  economicistas,  pois  operavam reduzindo  a  explicação  da  totalidade  social  ao

âmbito da economia e seus reflexos simplesmente. Da mesma forma como o pós-modernismo

soube criticar o economicismo, frequentemente incidindo no erro de igualá-lo ao marxismo,21

21 Duplo erro por sinal. Em primeiro lugar porque a tradição do marxismo é bem mais ampla e rica que o
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é necessário evitar o culturalismo.

Apesar disso, não é casual que o tema da cultura tenha emergido com centralidade no

interior do pós-modernismo. Acreditamos ser muito defensável que se trata de uma dimensão

da existência humana muitíssimo negligenciada pelo paradigma iluminista e, portanto,  em

torno da qual há certa legitimidade no discurso hiperbólico presente no pós-modernismo. Por

esse motivo, concordamos, uma vez mais, com as observações de Cardoso: “Aquilo, porém,

em que me recuso firmemente a acreditar é que erros e exageros passados justifiquem erros e

exageros atuais de signo contrário.” (CARDOSO, 1997, p. 22).

Assim, é preciso se ter em mente que a dimensão cultural da existência humana está

em todos os episódios, em todas as chaves de leitura, e as ambições de um olhar totalizante

sobre  a  sociedade  precisam  compreender  sua  condição  de  autonomia  relativa.  As

interpretações  mais  mecânicas  do  binômio  marxiano  entre  estrutura  (ou  infraestrutura)  e

super-estrutura durante muito tempo influenciaram a leitura de que a cultura era um mero

reflexo das situações econômicas e sociais. Essa secundarização da cultura, ou dos aspectos

ligados  à  subjetividade,  foi  contestada  por  diversos  autores  da  própria  tradição  marxista

empenhados  em  denunciar  essa  errônea  condição  de  subordinação  automática  –  caso

destacado da maioria dos integrantes da chamada “Escola de Frankfurt”, do já citado Edward

P.  Thompson,  e,  arriscamos,  das  conclusões  de  Antonio  Gramsci  a  respeito  do  papel  da

ideologia. 

Finalmente,  é  importante  um  posicionamento  diante  das  questões  envolvendo  o

multiculturalismo. A proliferação de movimentos contestatórios a algumas opressões sociais

específicas  tem  se  mostrado  um  importante  legado  do  final  do  século  XX  –  casos  que

envolvem problemas étnicos, o machismo, o sexismo, perseguições religiosas, etc. –, além de

certas demandas políticas novas ou quase novas – como o caso ambiental, por exemplo. Em

todas essas situações, materializa-se uma faceta específica desse construto um tanto complexo

chamado de multiculturalismo.

O que defendemos parte, mais ou menos, da seguinte questão:

Os (as) educadores (as) não poderão ignorar, no próximo século, as difíceis questões
do multiculturalismo, da raça, da identidade, do poder, do conhecimento, da ética e do
trabalho,  que  na  verdade,  as  escolas  já  estão  tendo  de  enfrentar.  Essas  questões
exercem um papel importante na definição da escolarização, no que significa ensinar e
na forma como as (os) estudantes devem ser ensinados (as) para viver em um mundo
que será amplamente mais globalizado,  high tech e racialmente mais diverso do que
em qualquer outra época da escola. (GIROUX, 1995, p. 88)

reducionismo às superestruturas ou ao universo da economia, vício que já reconhecemos ter existido. Em
seguida, porque absolve os economistas liberais que incorriam nos mesmos equívocos de raciocínio.
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É provável que Giroux tenha escolhido as palavras da melhor forma possível, pois

muitas  das  questões  citadas  de  fato  não  podem  mais  ser  ignoradas.  Conforme  já  foi

mencionado, Giddens também sustenta a importância de tais temas, que se encontram nas

formulações social-liberais propositalmente apresentadas de forma autorreferenciada, como

fins em si mesmos. Com as atenções focadas (para usar um jargão muito em voga) para as

lutas específicas (que compõem uma genealogia contingente), perde-se a visão sistêmica, o

que, por inação, acarretaria a perpetuação do atual estado de coisas – ou da sociedade liberal

de mercado.

Por  esse  motivo,  muitos  pensadores  da  tradição  marxista  contrapõem  o

multiculturalismo à luta de classes, secundarizando essas demandas fragmentadas em nome

de  se  empunhar  a  bandeira  da  possibilidade  de  emancipação  universal.  Ocorre  que  essa

operação  desconsidera  um  elemento  chave:  a  construção  identitária  daqueles  que  se

encontram engajados  nessas  causas  “multiculturais”.  Ademais,  os  processos  de  mudanças

sociais impulsionados pela esquerda (ou de revoluções inspiradas pelo marxismo) no passado

são carentes de exemplos para o atendimento de muitas dessas demandas setorizadas que se

apresentam no mundo contemporâneo.

O que desejamos,  em vista  disso,  é  enfatizar  a  enorme potência  de se articularem

muitas  questões  suscitadas  pelo  multiculturalismo  (ou  pós-modernismo)  a  uma  visão

totalizante da realidade social – retirando o exclusivismo da presença dessas lutas na pauta

social-liberal ou puramente liberal. Para reforçar este ponto de vista, terminamos com uma

citação  de  Ellen  Wood  que  não  trata  dessa  questão  diretamente,  mas  cuja  linha  de

argumentação assumimos plenamente:

Não estamos sugerindo que abandonemos nosso próprio terreno; ao contrário, parte do
objetivo consiste em demonstrar que nosso terreno está no lugar em que sempre esteve
– como, por exemplo, que as velhas questões básicas da esquerda (tal como a 'política'
no velho sentido, ligando-se a poder de Estado e de classe) continuam no centro dos
acontecimentos, que são ainda importantes para outros projetos emancipadores, e não
apenas para as formas tradicionais da política de classe. Mas poderemos conquistar a
atenção de nossos estudantes, e de outras pessoas como eles, se pudermos enfrentá-los
em seu terreno predileto. (WOOD, 1999, p. 21, grifos nossos)

Acreditamos que este desafio, apresentado por Wood já há bastante tempo, permanece

atual e se conecta com parte do debate que faremos ao longo deste estudo. É preciso admitir a

legitimidade dessas identidades e fazer o exercício de, a partir de uma visão global sobre a

organização da sociedade contemporânea,  agregar-lhes um sentido explicativo mais amplo
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que a autorreferência setorizada.22

1.2 – As reformas na educação e o contexto neoliberal.

De um ponto de vista global, durante a década de 1990 foi disseminado um amplo

movimento  de  reformas  nos  sistemas  educacionais  nacionais,  concomitantemente  ao

amadurecimento  das  políticas  neoliberais  e  social-liberais.  Muitos  foram as  instituições  e

espaços de debates sobre as reformas, e dentre eles citamos, pela importância, a Conferência

Mundial sobre Educação para Todos, realizada na Tailândia, em março de 1990,  patrocinada

por UNESCO, UNICEF, PNUD e BM. Ela fundou novas bases para o ensino (e sua expansão

nos  países  periféricos)  articuladas  às  transformações  em  curso  na  economia  mundial

(FRIGOTTO e CIAVATTA, 2003, p. 98). Nessa mesma perspectiva,  entre 1993 e 1996, a

UNESCO propôs a  formação de uma comissão internacional  de especialistas,  coordenada

pelo francês Jacques Delors23, que, diante da evidência do aumento da pobreza mundial sob o

neoliberalismo, sugeriria saídas para esse problema com base em reformas educacionais – que

consubstanciaram o conhecido “Relatório Delors”. Além do mencionado relatório, em 1995, o

Banco Mundial publicou um texto chamado  Prioridades e estratégias para a educação, no

qual preconizava uma série de medidas aos governos nacionais e recuperava a controversa

teoria do capital humano. Todos esses documentos sintetizam o espírito geral das ações do

neoliberalismo (e  também do social-liberalismo)  traduzido em políticas  sobre a  educação

onde, além da erradicação do analfabetismo, se recomendava:

“(…) a reforma do financiamento e da administração da educação, começando pela
redefinição  da  função  do  governo  e  pela  busca  de  novas  fontes  de  recursos”,  o
estreitamento  de  laços  da  educação profissional  com o  setor  produtivo  e  entre  os
setores público e privado na oferta da educação, a atenção aos resultados, a avaliação
da  aprendizagem,  a  descentralização  da  administração  das  políticas  sociais.
(FRIGOTTO e CIAVATTA, 2003, p. 99)

O  zeitgeist pedagógico  internacional,  veiculado  amplamente  por  essas  instituições,

acabou teorizado por alguns autores como o nascer da pedagogia  neotecnicista.  Durante a

década de 1990, por esse motivo, ocorreu a proliferação de fundações e ONG's cuja finalidade

principal era abastecer de insumos as políticas públicas – com programas formulados no seio

22 É importante notar que esse não é um desafio exclusivo do pensamento marxista, pois, como aponta Tomaz
T. Silva, são muitas as escolas teóricas a fazerem esse movimento (SILVA, 2011, pp. 86-89).

23 Economista formado pela Sorbonne, que ingressou no Partido Socialista Francês em 1974, tendo integrado a
equipe  econômica  do  governo  de  François  Miterrand  (1981-1984)  e  defendido  o  eixo  daquilo  que
caracterizamos como social-liberalismo. Posteriormente, chefiou a Comissão Europeia entre 1985 e 1995.
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da sociedade civil e direcionados à sociedade política24 –, sempre em consonância com as

necessidades do capital  em bases pós-modernas,  da reestruturação produtiva e  dos planos

internacionais de reforma do ensino.

Assim, compreendemos que o longo período de Fernando Henrique Cardoso (entre

1995 e 2002) à frente da presidência da república, que consolidou o projeto neoliberal no

governo federal brasileiro, também representou uma época de adoção massiva das medidas

educacionais  de caráter  neotecnicista.  Estamos tomando o termo como sugerido  por  Luiz

Carlos  de  Freitas  (2011  e  2012)  que,  estudando  o  conjunto  de  reformas  educacionais

impulsionadas pelo neoliberalismo e pelo social-liberalismo, procurou sistematizar seus traços

mais característicos. De acordo com o autor, os esforços dirigidos à promoção das reformas

educacionais,  no contexto citado,  têm sua origem na sociedade civil,  especificamente nos

apontamentos de empresários e dirigentes de grandes corporações, em diagnosticar os maiores

obstáculos  para  a  retomada  de  um  ritmo  de  desenvolvimento  satisfatório  às  principais

economias do mundo. De modo simplificado, um dos eixos dessa formulação repousava numa

crescente necessidade de requalificação da mão de obra disponível, orientada ao ciclo das

transformações operadas na produção industrial (chamado por muitos autores de toyotismo),

na  informatização  em  geral  das  relações  humanas  e  do  mercado,  e  na  necessidade  de

formação  de  profissionais  mais  autônomos  e  dinâmicos  em  função  do  novo  imperativo

econômico da revogação de leis de amparo ao trabalhador.25 Essa formulação, não obstante,

rapidamente mostrou-se atraente aos principais governos nacionais adeptos do neoliberalismo

(e do social-liberalismo), que, sempre em parceria com a iniciativa privada,  começaram a

colaborar com o aprofundamento dos estudos, a formular políticas públicas que traduzissem

seus  principais  fundamentos  e  a  irradiar  tais  políticas  através  dos  organismos  políticos  e

econômicos internacionais. 

O termo apontado por Freitas fundamenta-se numa proposição anterior concebida por

Dermeval  Saviani  como a  pedagogia  tecnicista  (SAVIANI,  2008a,  p.  9).  De acordo  com

Saviani, a pedagogia tecnicista foi resultado de uma reciclagem da pedagogia tradicional (de

24 Utilizamos aqui as sugestões de Gramsci a respeito da ampliação do Estado no capitalismo do século XX,
onde, sucintamente, a sociedade civil designa os aparelhos privados de hegemonia (ONG's, Associações,
Sindicatos, partidos políticos, etc.); e a sociedade política os órgãos constitutivos do Estado clássico, como
os legislativos e executivos das várias esferas. Para Gramsci, ambas as esferas estariam integradas a uma
teoria ampliada sobre o Estado (Cf. GRAMSCI, 2001).

25 Um importante conceito, que correlaciona a retirada de direitos com uma expansão moderna da capacidade
do capitalismo de acumular lucros (mais-valia), é o de capital-imperialismo, formulado pela historiadora
Virgínia Fontes para descrever as formas (pós) modernas da expropriação capitalista. Os textos vinculados
ao que temos chamado de pedagogia neotecnicista tratam essa vilania do capital-imperialismo como uma
inevitabilidade da atual etapa de desenvolvimento das sociedades ocidentais, naturalizando seus efeitos e
dirigindo esforços pedagógicos a sustentar esse tipo de sociedade. Cf. FONTES, 2010 e RUMMERT et alii,
2011.
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onde assumiu os postulados da cientificidade e da neutralidade epistemológica) para fazer

frente à farta audiência conquistada pelo escolanovismo, revestindo-se ainda pela ligação com

o ideário industrialista – dominado pela perspectiva do fordismo-taylorismo (da necessidade

de  produtividade  e  eficiência  gerencial)  e  ancorada  em  pressupostos  da  psicologia

comportamental (behaviorista). Nas palavras do autor:

A partir  do  pressuposto  da  neutralidade  científica e  inspirada  nos  princípios  de
racionalidade,  eficiência  e  produtividade,  essa pedagogia advoga a  reordenação do
processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e operacional. De modo semelhante
ao que ocorreu no trabalho fabril, pretende-se a objetivação do trabalho pedagógico. 

(…) na pedagogia tecnicista, o elemento principal passa a ser a organização racional
dos meios, ocupando o professor e o aluno posição secundária, relegados que são à
condição de executores de um processo cuja concepção, planejamento, coordenação e
controle ficam a cargo de especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos,
imparciais. (SAVIANI, 2008a, pp. 10-11, grifos nossos)

Com base nessas ideias, Luiz Carlos de Freitas promoveu uma atualização do conceito

com vistas a englobar os fenômenos educacionais do neoliberalismo, que, segundo o autor,

não abdicaram das premissas básicas do tecnicismo, apontadas por Saviani. Com base em dois

de  seus  trabalhos  (FREITAS,  2011  e  2012),  arriscamos  aqui  uma resenha  dos  principais

contornos desse movimento neotecnicista, a saber:

a) Em primeiro lugar, está presente novamente a mencionada “neutralidade científica” que

concede primazia aos aspectos técnicos e objetivos por ela defendidos, os quais, uma vez

tomados como imparciais, ficam imunes às objeções de caráter ideológico (tal qual ocorria

com  a  pedagogia  tradicional)  (FREITAS,  2011,  p.  2).  À  diferença  das  formulações

tradicionais e tecnicistas, a nova versão dessa pedagogia trouxe consigo a inevitabilidade das

relações sociais preconizadas pelo neoliberalismo, principalmente no que se refere à retirada

de direitos e da estabilidade sobre o mundo do trabalho. Comentando algumas afirmações de

Guiomar Namo de Mello26, a pesquisadora  Maria Inês Bomfim escreveu que:

O país precisaria de uma revolução educacional, segundo a autora, para o quê seria
indispensável “limpar o debate educacional de invencionices populistas” (sic) e dos
“emaranhados ideológicos” (sic) que tomam tempo e energia, pois a escola não tem
poder para determinar o destino social, a ideologia e o projeto político de cada um. A
escola do século XXI seria uma escola para um mundo cambiante e plural, definido
abstratamente pela autora. Os avanços tecnológicos, por sua vez, a condição para se

26 Intelectual orgânica do neotecnicismo burguês e com trajetória ligada a todas as suas frentes: foi integrante
de fundações empresariais que atuam no ramo de educação (especificamente a Victor Civita, organizada pelo
grupo Abril); especialista em educação do BM e do BID; e, finalmente, filiada ao PSDB e colaboradora das
várias esferas de governo ocupadas pelo partido (incluindo o mandato de Fernando Henrique Cardoso).
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evitar a ação de novos elementos de seletividade e desigualdade social. O mundo teria
mudado e este seria o grande argumento para uma radical mudança na educação (…)27 
(BOMFIM, 2008, p. 150, grifos nossos)

b) Assim como as inovações da pedagogia tecnicista, em sua versão neo também se verifica a

centralidade nos procedimentos (ou “da organização racional”), deslocando a “concepção,

planejamento,  coordenação  e  controle”  dos  professores  aos  “especialistas  supostamente

habilitados”. Não é por outro motivo que temos assistido, com cada vez mais frequência, ao

processo de apostilamento de redes educacionais inteiras, como ocorreu no município do Rio

de Janeiro durante a gestão de Eduardo Paes (PMDB-RJ).28 

c) A delimitação do sentido da expressão  equidade  na educação, especialmente no que se

refere à qualidade do ensino e aos processos de avaliação em larga escala, como restrita a uma

igualdade de  oportunidades  que pode simultaneamente  conviver  com  desigualdades de

resultados –  como,  aliás,  funcionam  os  fundamentos  da  sociedade  liberal.  “Para  ela

[pedagogia neotecnicista] dadas as oportunidades, o que faz a diferença entre as pessoas é o

esforço pessoal, o mérito de cada um.” (FREITAS, 2012, p. 383).

d) Políticas de centralização do planejamento educacional assentadas na responsabilização

(com  muitos  autores  utilizando  a  expressão  em  inglês  accountability),  meritocracia  e

privatização. Os sistemas agressivos de responsabilização ou de accountability se baseiam na

aplicação de testes padronizados de larga escala (fundamentados numa definição de padrão ou

standard sobre a qualidade em educação que se deseja medir), na divulgação total ou parcial

de seus resultados e, finalmente, na premiação, punição ou aplicação de outros mecanismos

de controle de processos respaldados em seus resultados (FREITAS, 2012 e AFONSO, 2010).

Daí porque existe forte associação às dimensões da responsabilização atreladas ao discurso de

exaltação do mérito, que traz embutida a glorificação da diferença e a estratificação entre

sucesso e fracasso.

27 A ideia que grifamos no texto de Maria Inês Bomfim é recorrente entre os adeptos do neotecnicismo. Uma
noção muito estranha de  que as  sociedades  mudam,  baseadas abstratamente  em impulsos derivados  da
tecnologia  ou  da  produção,  e  depois,  uma  vez  transformadas,  a  educação  deve  à  nova  realidade
simplesmente se adaptar. Essa proposição inverte a lógica dominante no pensamento pedagógico desde a
Revolução Francesa, de que operar mudanças na educação colaboraria à consolidação de transformações na
sociedade.  Se  insistirmos  na  interpretação  iluminista  (da  Revolução  Francesa)  seremos  capazes  de
desmascarar que é justamente isso que o neotecnicismo pretende: mudar a educação para reforçar a escolha
política pelo neoliberalismo. Essa denúncia também está feita no trabalho de Isaura Souza Zanardi (2006,
pp. 95-96), ao examinar o conteúdo ideológico do já mencionado Relatório Delors.

28 Cf. BRIGEIRO e SANGENIS, 2014. E ainda: no caso mencionado, as apostilas foram elaboradas por uma
fundação ligada aos empresários – Fundação Ayrton Senna.
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e)  A sugestão implícita das  premissas éticas  da sociedade de mercado,  especialmente a

competitividade e a administração baseada em critérios empresariais de eficiência. De acordo

com Fátima Antunes e Virgínio Sá, a responsabilização se transforma em um “instrumento

que,  simultaneamente,  permite  o  controle  do  Estado  e  a  indução  de  práticas  seletivas  e

competitivas mais próximas da ideologia do mercado.” (ANTUNES e SÁ, 2010, p. 120). Ou,

como  escreve  Freitas,  “Enfim,  seu  objetivo  é  organizar  a  educação  como  negócios  são

organizados: o que é bom para o mercado é bom para a educação.” (FREITAS, 2011, p. 3).

Desse modo, a administração centralizada se reveste de um vocabulário muito utilizado por

gerentes no universo dos negócios privados, como “valor agregado”, “qualidade assegurada”,

“transparência”, “mérito”,  etc.  Ademais, tal  proximidade – fundada em princípios éticos e

também nas alianças políticas de dimensão prática – apoia as crescentes parcerias entre a

administração  pública  e  os  empresários  que,  transformando-os  em  administradores  de

algumas escolas, sugerem a estranhíssima formulação do “público não-estatal”.29

f) A psicologia behaviorista ou, mais recentemente, cognitiva-comportamental oferece, tal

como no tecnicismo, o fundamento teórico e técnico de funcionamento da ideia da premiação

por  resultados  ou  comportamentos.  Os  testes  propostos  pela  pedagogia  neotecnicista  se

baseiam em ideias  desenvolvidas  por  Thomas F.  Gilbert,  entre  elas  as  relativas  ao termo

competência, a partir de questões inauguradas por B. F. Skinner (FREITAS, 2012, p. 382).

Esse  arcabouço  neotecnicista,  que  incide  sobre  as  políticas  públicas  do  governo

brasileiro  desde  meados  da  década  de  1990,  variando de  intensidade  em cada  quadra  da

conjuntura  política  do  país,  foi  capaz  de  ultrapassar  os  limites  do  mandato  de  Fernando

Henrique  Cardoso e  se  fortalecer  no governo de  seus  sucessores,  Lula  da  Silva  e  Dilma

Rousseff,  apesar  da  grande  oposição  existente  entre  os  partidos  políticos  de  ambos  os

governos. 

1.3 – O ascenso da esquerda brasileira no século XXI, ruptura ou continuidade?

É razoável tomar a eleição de Fernando Henrique Cardoso em 1994, para a presidência

do  país,  como  inauguradora  de  uma  etapa  com  fisionomia  própria  na  história  recente

29 De acordo com Maria Inês Bomfim (2008, p. 135), a Declaração Mundial sobre Educação para Todos (a
partir das conferências promovidas pela UNESCO na Tailândia), já previa esse tipo de parceria público-
privada além da necessidade de financiamento das organizações internacionais para projetos de educação
dos estados nacionais.
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brasileira. Essa declaração se justifica tanto pela estabilidade política verificada durante seu

governo – em um país quase habituado a crises repentinas, golpes e contragolpes –, quanto

pelo vigoroso aprofundamento das reformas estruturais de orientação neoliberal. 

Da mesma maneira, o desfecho das eleições de 2002 possui contornos semelhantes.

Nessa ocasião, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu com ampla margem seus opositores,

especialmente se considerada a votação recebida no segundo turno, quando duelava com José

Serra  (PSDB),  ao  obter  quase  dois  terços  do  total  de  votos.  É  irrefutável  que  as  urnas

conferiram  grande  legitimidade  ao  programa  do  novo  presidente  eleito,  apoio  também

traduzido pelas imagens da posse, em 1º de janeiro de 2003, que ineditamente registraram

centenas  de  milhares  de  pessoas  em  Brasília  assistindo  ao  desfile  presidencial.30 Após

praticamente uma década de restruturação neoliberal do Estado brasileiro, foi a crítica a esse

modelo que viabilizou a categórica vitória eleitoral de Lula da Silva – não à toa, pertencente a

um partido político historicamente marcado por fortes laços com as lutas populares.

Não é ingênuo supor  a  fadiga do eleitor  brasileiro  com o neoliberalismo.  Quando

reparamos na situação política internacional durante a década de 1990, é possível verificar

que os próprios organismos internacionais divergiam em suas análises sobre os resultados

econômicos  da  adoção  do  neoliberalismo  radical  em  escala  internacional.31 No  mesmo

período, em boa parte da Europa, a maioria dos governos já havia feito a inflexão em direção

ao social-liberalismo, justamente em função de desavenças dessa natureza. Assim, perto do

encerramento  do  segundo  milênio  no  ocidente,  apenas  a  América  Latina  restava  como

repositório das políticas neoliberais puras, enquanto boa parte dos países centrais já buscava

por diretrizes políticas e econômicas alternativas.

Alguns dados sobre o neoliberalismo latino-americano importam para enfatizar nosso

ponto de vista. O Chile, a título de exemplo, que sempre fora apresentado como um modelo

de  economia  aberta  ao  mercado  internacional  na  América  do  Sul  e  país  pioneiro  na

implementação do neoliberalismo nesse continente, experimentou uma taxa de desemprego

médio entre  1975 e 1985 de 15%, passando pelo desesperador  índice de 30% no ano de

1983.32 Ao longo da década de 1990, ainda no Chile, os 50% mais pobres do país viram sua

participação na renda nacional cair de 20,4% para 16,8%. Simultaneamente, no México, o

resultado da década de 1980 foi uma retração da renda nacional per capita de 12,4%, com os

30 Organizadores do evento estimam que cerca de 200 mil pessoas estiveram em Brasília para a posse de Lula.
Cf.  BBC  News,  disponível  em  <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2003/030102_lulaep.shtml>,
acesso em 15 jul 2015.

31 Um texto interessante, que analisa as polêmicas econômicas despertadas pelo neoliberalismo, assim como a
contenda  entre  Estado,  mercado,  ortodoxia  e  heterodoxia,  é  o  trabalho  de  Peter  Evans  (sociólogo
estadunidense e professor de Harvard). Cf. EVANS, 1993.

32  Todos os dados estatísticos citados estão em Rosenmann (2006).
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salários sofrendo uma redução de 40%, sem voltar a crescer (donde se pode concluir que os

assalariados, ou os trabalhadores, viram parte de seus ganhos ser transferida estruturalmente

ao setor rentista).  Até os anos 90,  aproximadamente 85% da população rural boliviana se

encontrava em situação abaixo da linha da pobreza; no Brasil, o índice correspondia a 48% do

total da população. Outra realidade gritante estava na América Central, onde isso ocorria com

cerca de 75% da população total.

O que pretendemos com este painel é reforçar as seguintes constatações de caráter

global: a) se as políticas neoliberais trouxeram relativa estabilidade aos ganhos de capital, isso

foi às custas da transferência ao setor privado financeiro de recursos expropriados dos Estados

nacionais  e  das  classes  trabalhadoras;  b)  as  condições  sociais  da  América  Latina  se

degradaram enormemente  durante  as  décadas  de  1980  e  1990,  época  de  supremacia  das

políticas neoliberais radicais, com expansão da miséria, desemprego, fome, informalidade das

relações de trabalho, etc. 

Por tudo isso, acreditamos que, no despontar do século XXI, mais que simplesmente o

Brasil,  o continente sul-americano atravessou um processo de mudança em sua sociedade

política  que  pode  ser  a  tradução  da  crise  de  representatividade  dos  governos,  partidos  e

lideranças associados à implantação do neoliberalismo no período imediatamente anterior. A

vitória eleitoral de Lula da Silva, em 2002, portanto, tem natureza semelhante à de Tabaré

Vázquez (Frente Ampla) no Uruguai, em 2004; Hugo Chávez (PPT) na Venezuela, em 1999;

Néstor Kirchner (Justicialismo) na Argentina, em 2004; Evo Morales (MAS) na Bolívia, em

2005;  Rafael  Correa (Patria  Altiva y Soberana)  no Equador,  etc.  A nosso ver,  trata-se do

esgotamento eleitoral da opção neoliberal, marcadamente de pouca ou nenhuma mediação

social,  em  um  cenário  de  ampliação  da  miséria  e  da  urgência  de  medidas  voltadas  às

necessidades do povo.

Os  eventos  citados  estão,  do  ponto  de  vista  da  observação  acadêmica,  rodeados,

portanto,  daquilo  que  alguns  historiadores  apelidaram de  presentismo,  ou  seja,  situam-se

muito próximos às grandes questões da análise política de nosso tempo. De fato, como nosso

estudo pretende abordar as consequências das reformas educacionais para o ensino da história,

será  necessário  aprofundar  o  entendimento  que  temos  sobre  os  rumos  que  tais  reformas

possuem em seu contexto, compreendendo os programas em curso na sociedade política do

país. Se constatamos que, na história política brasileira, o ano de 2003 foi um momento de

inflexão, é importante delinear os novos rumos das políticas públicas e apontar suas principais

repercussões especificamente sobre a educação.

Assim, pretendemos, neste capítulo, mapear a natureza geral das políticas de governo
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para a educação nos mandatos do Partido dos Trabalhadores (PT). Elas compreendem os dois

governos de Lula da Silva (2003-2010) e o primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011-2014).

Dessa maneira, deverão ser avaliadas topicamente as iniciativas que envolvem a educação, na

expectativa de iluminar as questões de fundo que incidem sobre nossos objetos de estudo. 

* * *

É provável que alguma parcela dos eleitores de Lula da Silva, em outubro de 2002,

fizesse a conjectura de que, uma vez eleito,  o novo governo abandonaria tão rapidamente

quanto possível os ajustes neoliberais. Apesar disso, foi logo no primeiro mandato, ou, se

quisermos,  ainda nas  primeiras iniciativas anunciadas pelo novo governo, empossado em

janeiro de 2003, que tal prognóstico transformou-se em expressiva decepção. O partido que,

segundo termo utilizado por Virgínia Fontes,33 havia requalificado a política em nossa história

recente, se pôs a negociar com as tradicionais oligarquias políticas brasileiras (tal como seu

antecessor) e formou um governo de coalizão e conciliação de classes.

Consideramos  que  o  que  aconteceu  no  Brasil  após  2003  não  foi  meramente

continuação daquilo que havia previamente. É um engano a tentativa de construir um paralelo,

igual em tudo e por tudo, entre o governo de Fernando H. Cardoso e o mandato de Lula da

Silva. Da mesma forma, a imaginada e enérgica ruptura com o neoliberalismo também não se

verificou. Do ponto de vista estrutural, acreditamos ter havido, na passagem de governo entre

PSDB e PT, a inflexão brasileira do projeto neoliberal em direção ao social-liberalismo, tal

como conceituamos anteriormente.  Como atestam Ruy Braga e  Alvaro Bianchi  em breve

artigo:

A vitória eleitoral do Partido dos Trabalhadores constituiu um acontecimento político
inédito em nossa história. Contudo, as ações de seus primeiros meses de governo têm
sido  marcadas  pelo  signo  do  social-liberalismo.  A  participação  no  encontro  da
Governança Progressista sinaliza para a esquerda mundial aquilo que os “mercados” já
sabiam: a conversão do PT ao programa do social-liberalismo. (BIANCHI e BRAGA,
2003, s/p)

Dessa  forma,  o  Brasil  reagia  à  crise  social  aderindo  à  solução  preconizada

mundialmente  pela  social-democracia  clássica:  a  mescla  de  políticas  públicas  de  alívio  à

33 A autora se refere à natureza de classe que, no esquema representativo tradicional da política de Estado,
ficava oculta do cenário político. O PT requalificou a política ao assumir um posicionamento de classe e,
com  isso,  forçar  a  incômoda  questão  no  seio  da  sociedade  política  estabelecida.  “Nesse  sentido,  a
precedência atribuída pelo jovem PT à organização sobre os procedimentos representativos o qualificavam
como projeto de uma classe,  voltado portanto para a organização de uma classe social definida então
genericamente como 'trabalhadores'.” (FONTES, 2005, p. 289).

51



pobreza com a manutenção de políticas econômicas de corte neoliberal. Do texto citado, não

julgamos ser totalmente correto que o PT tenha se “convertido” ao programa social-liberal,

visto que, desde suas origens, o partido sempre abrigou visões muito diferentes (e em certa

medida antagônicas) a respeito do capitalismo, seus problemas inerentes e as possibilidades

de atuação na luta de classes. O que houve, e nisso concordamos com as considerações do

historiador  Eurelino  Coelho,  foi  a  supremacia  das  teses  social-liberais  (e  também  pós-

modernas)  sobre  as  demais  concepções  no  interior  do  PT (e,  em grande  medida,  até  no

pensamento marxista mais amplamente), em um processo forjado a partir da derrota eleitoral

de 1989 e com epicentro no avanço institucional do partido ao longo da década de 1990.34

Assim, ao se apresentar para a disputa eleitoral de 2002, o partido já não mais rejeitava  in

totum as  possibilidades  de  negociação  com o  neoliberalismo  –  como  ficou  claro  com a

divulgação  da  “Carta  ao  povo brasileiro”,  pelo  então  candidato  Lula  da  Silva,  durante  a

campanha eleitoral. 35

Isto posto, precisaremos verificar melhor, no rol das principais intervenções do novo

governo, aquelas que se alinham ao neoliberalismo tradicional e as outras que se afastam dele

como traço distintivo do social-liberalismo. Em artigo muito rico, no qual resgata a história do

pensamento  neoliberal  no  mundo  e,  particularmente,  de  sua  implementação  no  Brasil,  a

economista  Leda  Paulani  (2006)  defende  que  ao  menos  três  eixos  de  políticas  públicas

caracterizam a presença do neoliberalismo nos governos Lula da Silva (e, arriscamos, também

no de sua sucessora Dilma Rousseff).

Em primeiro lugar, Paulani sustenta que os governos do PT aderiram “sem peias ao

processo de transformação do país em plataforma de valorização financeira internacional”

(PAULANI, 2006, p. 98). A opção pela ortodoxia econômica tem combinado a manutenção de

uma  altíssima  taxa  de  juros  com  outras  medidas  articuladas  aos  interesses  da  burguesia

financeira,36 tais como a flutuação do câmbio, a facilitação do envio de recursos ao exterior, a

34 Coelho estudou parcialmente esse processo em sua tese de doutoramento, em que sustentou uma instigante
reflexão. Utilizando a categoria de “transformismo”, formulada por Gramsci para justificar a adesão das
lideranças republicanas ao projeto de poder aristocrático no decorrer da unificação italiana, o autor explica a
progressiva conversão das correntes majoritárias do PT ao projeto burguês de neoliberalismo alternativo no
período mencionado. Ver:  COELHO, E. 2005, especialmente o capítulo 8 – “Transformismo: a crise do
marxismo como deslocamento da esquerda na luta de classes.”

35 No documento, há o claro intuito de acalmar os mercados ao se reafirmar o compromisso com a manutenção
dos eixos da política econômica então vigente – metas  de inflação,  superavit  primário,  etc.  No mesmo
documento  também estão,  explicitamente,  os  sinais  da  mediação  social-liberal.  Ver:  LULA DA SILVA.
“Carta ao povo brasileiro.” Folha de São Paulo. Disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/
ult96u33908.shtml>, acesso em 3 jun 2015.

36 De acordo com a consultoria MoneYou, citada em reportagem do Jornal O Globo, o Brasil disputa com a
Rússia a liderança dos juros reais na economia mundial e fica em quarto lugar no ranking de juros nominais.
Cf.  <http://moneyou.com.br/wp-content/uploads/2015/01/rankingdejurosreais210115.pdf>,  acessado  em  6
jun 2015.
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nova Lei de Falências – que dá preferências  à quitação de débitos financeiros diante dos

trabalhistas, além da relativa autonomia operacional do Banco Central. Tomadas em conjunto,

essas  são  medidas  que,  além  de  garantir  grande  liberdade  ao  capital  financeiro,  tentam

impulsionar ganhos a esse tipo de investimento no país através de sua ativa remuneração, em

detrimento da melhoria qualitativa dos gastos públicos e das possibilidades de ampliação de

investimentos produtivos.

Em seguida, a autora argumenta que a ortodoxia econômica tem sido sustentada, pelo

discurso oficial,  com argumentos que invocam sua inevitabilidade,  como se fosse a única

“política  macroeconômica  correta  e  cientificamente  comprovada.”  (Id.,  ibid.).  Esse

procedimento é um dos pilares do programa social-liberal, que procura convencer os partidos

populares de que não há caminho alternativo ao neoliberalismo, como apregoava Anthony

Giddens,  restando  à  esquerda  a  combinação  do  programa  burguês  com  medidas

complementares de alívio da pobreza. Desse modo, o governo brasileiro tem aprofundado as

reformas que procuram promover um melhor ambiente aos negócios, como a já citada lei de

falências,  a  crescente  perda  de  direitos  do  trabalho,  as  oportunidades  decorrentes  das

privatizações (que não cessaram), das parcerias público-privadas, etc. A autora destaca, e com

muita razão, as sucessivas reformas do sistema previdenciário (de aposentadorias e pensões)

que,  recentemente,  abriram  o  potente  mercado  de  aposentadorias  privadas  ao  capital

internacional.37

O terceiro e último eixo político abre um campo sensivelmente divergente. De acordo

com Paulani, a última razão que permitiria classificar os governos do PT (a autora se refere

especificamente aos mandatos de Lula) como neoliberais está na “assim chamada 'política

social', que tem nas 'políticas compensatórias de renda' seu principal esteio.” (2006, p. 99).

Citando especificamente o programa Fome Zero, nome de fantasia da política de garantia de

renda mínima adotada pelo governo federal, segundo a autora, seus termos comprovariam a

secundarização da questão social diante da primazia ao atendimento das demandas financeiras

e de mercado. 

Neste ponto, especificamente, nos afastamos alguns centímetros de suas ideias. Apesar

da brilhante condução de seu texto sobre a história do pensamento neoliberal, não há, neste

trabalho,  uma  diferenciação  específica  entre  o  neoliberalismo  de  velha  cepa  e  o

37 É de se notar que o governo anterior, de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), não teve a força necessária,
embora desejasse, para a aprovação de reformas previdenciárias com mais ou menos o mesmo teor – ponto
em que o governo Lula da Silva acabou sendo mais eficiente que o anterior. Em função disso, resultou ao PT
pagar  um  preço  caro  por  sua  aprovação,  já  que  esse  debate  impulsionou  o  rompimento  de  alguns
parlamentares  e  militantes  do  partido  que  terminariam  fundando  o  Partido  do  Socialismo  e  Liberdade
(PSOL).
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“esquerdizante” social-liberalismo. Em nosso entendimento, a percepção dessa alternância é a

principal chave de leitura sobre os mandatos do PT na presidência da república – tanto de

Lula da Silva quanto  de Dilma Rousseff  –,  assim como a essência  da mudança entre  os

governos do PSDB e PT. Tomado de modo puro, como a América Latina havia acabado de

experimentar,  dificilmente  o  neoliberalismo  faria  mediações  sociais  com  a  estatura  do

programa Fome Zero, a título de exemplo, que esteve acompanhado no mesmo período de

uma importante recuperação do valor do salário mínimo. Tais iniciativas são antagônicas às

experiências históricas economicamente liberais e politicamente conservadoras, como as de

Thatcher ou Reagan, ou até mesmo, no caso brasileiro, às de Fernando Collor e Fernando

Henrique Cardoso. Portanto, reconhecemos a manutenção do tratamento ortodoxo às questões

econômicas  e  estruturantes  do Estado,  mas,  concomitantemente,  como traço  distintivo  do

social-liberalismo, a elas foram acopladas políticas distributivas e compensatórias.

Por este prisma, não se deve adjetivar os mandatos do PT nem como de ruptura, nem

como  de  continuísmo  às  políticas  anteriores.  Simultaneamente,  ambos  os  fenômenos

ocorreram.  O fundamental  é  perceber  que  a  inflexão  social-liberal,  do  ponto  de  vista  do

antagonismo de classes,  representou uma adequação do programa dominante à conjuntura

político-social refratária a seus primeiros resultados. Por isso, há razoável sentido, na balança

dos conceitos, à precedência do neoliberalismo sobre o espírito da social-democracia.

De modo complementar, duas reflexões que gravitam em torno do social-liberalismo

brasileiro, acolhido, como já apontamos, pelos mandatos do PT à frente da presidência da

república,  precisam  ser  desenvolvidas.  Chamamos  a  atenção  para  a  centralidade  que  as

expressões  “novo-desenvolvimentismo”  e  “questão  social”,  que  traduzem  construções

conceituais complexas, ganharam em meio às políticas implementadas nos mandatos Lula-

Rousseff. Como escreveu Rodrigo Castelo:

O principal objetivo dos novo-desenvolvimentistas é delinear um projeto nacional de
crescimento  econômico  combinado  a  uma  melhora  substancial  nos  padrões
distributivos  do país.  A consecução deste  objetivo passa,  necessariamente,  por  um
determinado padrão de intervenção do Estado na economia e  na “questão social”,
principalmente no tocante à redução da incerteza inerente às economias capitalistas.
(CASTELO, 2009, p. 75)

O chamado  novo-desenvolvimentismo é  um campo teórico  que  abriga  muitos  dos

intelectuais que costumam colaborar com os programas de governo e as candidaturas do PT,

sobretudo  no  que  se  refere  às  questões  econômicas.  Não  se  trata  de  uma  corrente  de

pensamento alinhada diretamente ao social-liberalismo, sendo, por isso, importante assinalar e

considerar a distância entre aquilo que compete ao universo dos programas e embates típicos
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das campanhas eleitorais, e o que efetivamente vem a ser realizado enquanto política pública.

Sua diretriz fundamental, de inspiração no legado de John M. Keynes, é a de que, através do

manejo  dos  diversos  dispositivos  de  política  econômica  administrados  pelo  Estado,  fosse

possível estimular o capital a reconduzir seus investimentos da ciranda financeira ao setor

produtivo/industrial. Nos termos do economista Luiz Fernando de Paula (também citado por

Castelo):

Assim, a “boa” política é aquela em que os empresários são estimulados a investir em
ativos  de  capital.  A esfera  de  atuação  do  governo  não  deve  se  sobrepor  à  esfera
privada. (DE PAULA, 2008, p. 220)

Há alguns apontamentos críticos de Castelo às teses novo-desenvolvimentistas muito

importantes ao se desenhar a passagem do universo das proposições e programas às políticas

governamentais concretas desse período. Não desejamos, evidentemente, esgotar um assunto

tão polêmico quanto complexo, mas esclarecer – diante das questões gerais suscitadas pelos

mandatos presidenciais do PT – o olhar de nossa pesquisa sobre as políticas públicas e as

medidas atinentes à educação.

Em  primeiro  lugar,  identificamos  uma  clara  contradição  entre  o  discurso  novo-

desenvolvimentista, e até de suas bases keynesianas, com uma visão de mundo que considera

a luta de classes como base da organização social no capitalismo e também do funcionamento

do Estado. De acordo com o autor, essa corrente de pensamento social e econômico conceitua

o  Estado  como  promotor  do  bem-estar  da  sociedade  civil,  bem ao  feitio  do  liberalismo

tradicional, que da mesma forma o considera universalmente acima dos interesses particulares

dos grupos sociais e garantidor de seus contratos. 

Desta  forma,  fazem  um  retorno  explícito  e  direto  ao  antigo  nacional-
desenvolvimentismo, no qual se advogava a conciliação entre capital e trabalho em
vista do “interesse nacional”, abstrata e voluntariamente colocado acima dos conflitos
antagônicos de classe. (CASTELO, 2009, p. 78)

Para além dessa crítica de caráter teórico e universal, a consecução de um programa

político  de  base  novo-desenvolvimentista  enfrenta,  em  nossa  opinião,  dois  óbices

estruturantes.  Assumindo  as  categorias  a  seguir  tal  como  formuladas  por  Gramsci,  as

correlações de força concretas entre os aparelhos de hegemonia da sociedade civil, com suas

pressões e entrelaçamentos junto à sociedade política, definem o estado real de hegemonia de

classe sobre o Estado. Desse ponto de vista, desconsiderar que as alianças promovidas pelos

mandatos  de  Lula-Rousseff,  para  assegurar  governabilidade  diante  dos  demais  poderes

republicanos, junto a frações dos setores conservadores ligados ao latifúndio, ao empresariado
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e  aos  esquemas  oligárquicos  tradicionais  da  burguesia,  acarretariam  repercussões  nas

possibilidades de ação da sociedade política parece ser, no mínimo, uma ingenuidade. Com

efeito, como pôr adiante medidas como controle sobre capitais, expansão fiscal, mudanças na

operação do câmbio,  sem a força institucional  necessária  ou respaldo na sociedade civil?

Assim, mesmo que fosse viável economicamente um programa tal como o preconizado pelo

novo-desenvolvimentismo,  o  arco  de  alianças  costurado  para  viabilizar  os  mandatos

presidenciais esvaziaram, por dentro do próprio governo, as oportunidades para medidas de

natureza intervencionista ou anti-liberal.

Por  outro  lado,  o  segundo  obstáculo  que  identificamos  ao  êxito  do  novo-

desenvolvimentismo  estaria  nas  bases  históricas  da  sociedade  brasileira  e  do  capitalismo

contemporâneo. As possibilidades de persuasão ao capital para deixar o rentismo e aderir ao

investimento produtivo dependeriam, em última instância, de uma decisão voluntária de seus

gerentes nessa direção. Partem, portanto, da imaginação de que existiria alguma vantagem ao

empresariado,  sobretudo  nacional,  nessa  mudança  de  ênfase  em  sua  atuação.  Todavia,

especialmente após as reformas neoliberais da década de 1990, a atividade financeira tem se

mostrado bem valiosa ao capital  na atual configuração da economia brasileira.  De fato,  a

dívida  pública  do  país  (cujo  serviço  tem variado  pouco  acima  da  casa  de  40% sobre  o

orçamento federal nos governos do PT) remunera papéis negociados nas bolsas com juros

incrivelmente altos em comparação às condições de outros países. Como constata Castelo:

Das 318 empresas que publicaram balanços contábeis no primeiro semestre de 2008,
80 obtiveram mais da metade do seu lucro de operações financeiras e, dentre estas, 35
tiveram resultado financeiro maior do que seu lucro líquido, o que demonstraria o alto
grau de comprometimento orgânico destas empresas com o mercado financeiro. 
(CASTELO, 2009, p. 81)

Além disso, a composição orgânica do capitalismo em nossos dias coroa o domínio do

capital financeiro, que subordina os investimentos produtivos a suas prioridades, conectando

as frações burguesas nacionais, e produtivo-industriais, a estruturas mundiais de exploração

de mercados e mão de obra. Sobretudo após a supremacia das reformas neoliberais, reforçada

pelo ocaso das formações socialistas da Guerra Fria, identificamos que houve um vigoroso

aprofundamento da integração subordinada das burguesias periféricas à expansão do capital

financeiro internacional.38 Portanto, transformou-se numa miragem a hipótese de um projeto

38 Sobre a agressividade desse processo de avanço do capital financeiro na era do neoliberalismo, Virgínia
Fontes registrou: “Os processos de fusões e aquisições se aceleraram e assumiram um comportamento e um
linguajar bélicos, através de 'compras hostis', onde grupos de investidores avançavam sobre empresas para
controlá-las  de  maneira  agressiva  e  geravam  reações,  como  as  'pílulas  suicidas',  com  gravames
estabelecidos sobre as ações para impedir  a compra ou cláusulas de superendividamento da empresa em
caso de troca de direção, com abundância de nomes guerreiros identificando as operações de troca de
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de desenvolvimento nacional estar ancorado nos planos de uma burguesia industrial que nutre

contradições ao desembarque no Brasil de capitais concorrentes de outros países. A ideia de

que a expansão da produção industrial no país estaria contraposta aos interesses financeiros

dominantes é uma construção teórica típica do projeto desenvolvimentista gestado entre as

décadas de 1940 e 1960. 

Dessa forma, é provável que – mesmo com todos os empecilhos de natureza política

dirimidos – o programa novo-desenvolvimentista se ressentisse da ausência de lastro social

entre os operadores privados da economia nacional para sua plena promoção. Isso significa

que o novo-desenvolvimentismo provavelmente foi esvaziado por duas válvulas basicamente:

uma de natureza política, referente ao arco de alianças construído pelo PT com setores da

burguesia, que pressionaram o governo a preservar a essência neoliberal nas políticas públicas

que  os  favorecia;  e  outra  de  natureza  ontológica,  que  remete  às  possíveis  (e  polêmicas)

contradições entre as proposições novo-desenvolvimentistas e a formação histórico e social do

Brasil contemporâneo. Decorre do fracasso concreto das políticas novo-desenvolvimentistas,

seja  por  qual  motivo  for,  nosso  endosso  à  leitura  feita  por  Leda Paulani,  de  que  o  eixo

fundamental  das  práticas  de  governo,  durante  os  mandatos  do  PT,  em  pouco  ou  nada

arranharam  o  arcaísmo  da  ortodoxia  neoliberal.  Pela  mesma  razão,  se  confirma  sua

caracterização  como  governos  social-liberais,  já  que  a  manutenção  dos  pilares  do

neoliberalismo  ocorreu  simultaneamente  ao  ajuste  das  políticas  de  governo  à  chamada

“questão social”39, além de conferir a elas razoável centralidade.

De acordo com Castelo, ainda na década de 1990 os principais operadores financeiros

internacionais passaram a apontar a importância de temas como a “consciência humanitária”

ou  a  promoção  de  uma  “globalização  com  face  humana”.  (2008,  p.  22)  Conforme  já

argumentamos,  os  resultados  imediatos  da  guinada  neoliberal  pelas  economias  do  mundo

tiveram como principal reflexo o disparo dos indicadores de desigualdade, especialmente nos

países periféricos. Portanto, essa correção de rotas – em muito amparada nos discursos de

ONG's, de fundações privadas ligadas ao grande capital, e de partidos historicamente ligados

à social-democracia – implicou a necessidade de dar tratamento à chamada “questão social”

controle das empresas.” (FONTES, 2010, p. 196).
39 É importante ressaltar que essa expressão não é uma invenção do século XX. Pelo contrário, sua utilização

pelos pensadores sociais remete à primeira metade do século XIX, inclusive por parte de muitos críticos à
formação social capitalista. Contudo, para que essa parte introdutória de nosso capítulo não se estendesse
demasiadamente, consideraremos apenas os usos feitos do termo pelo neoliberalismo / social-liberalismo. De
todo modo, o que o neoliberalismo pretende é explicar os fundamentos da pobreza, núcleo da chamada
questão social, com base nos problemas distributivos e de circulação. Esse entendimento demarca fronteiras
com a tradição marxista, que trata a questão social como decorrente da exploração exercida pelo capital
sobre o trabalho e,  por isso,  residindo no universo da produção e não da circulação /  distribuição (Cf.
NETTO, 2013, p. 3).
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pelo social-liberalismo. 

Nos termos do autor:

Na segunda fase do neoliberalismo – intitulada de social-liberalismo –,  percebe-se
que, desde meados da década de 1990, a ideologia dominante passou a admitir uma
intervenção  mais  ativa  do  Estado  na  chamada  “questão  social.”  Os  ideólogos
neoliberais  foram  subitamente  tomados  de  assalto  por  certo  tipo  de  humanismo,
dotando  os  seus  planos  de  ajuste  macroeconômicos  de  condicionamentos  sociais.
(CASTELO, 2008, pp. 23-24)

Imagem semelhante foi esboçada por Carlos Nelson Coutinho (apud NEVES, 2005, p.

34), ao apontar, em fins do século XX, que existiriam dois projetos de “estruturação do poder”

no contexto do neoliberalismo. O primeiro, chamado de americano, estaria relacionado a um

programa que “pressupõe e  estimula a auto-organização da sociedade civil,  orientando-a

para a defesa de interesses puramente corporativos, setoriais ou privatistas.” (Id., ibid.). De

outro lado, estaria o projeto  europeu, que, preservando os alicerces liberais, negociaria sua

efetivação com os “movimentos sociais de base, a presença de um sindicalismo combativo e

politizado e a mediação política de partidos programaticamente estruturados e socialmente

homogêneos.” (Id., ibid.).

É provável que existam ainda outros conceitos dedicados a delinear a fronteira a que

temos nos referido, como, por exemplo, a expressão Terceira Via – muito utilizada no trabalho

de Lúcia Neves (2005 e 2008). Do ponto de vista do rigor que tais palavras traduzem, fizemos

a explícita opção pelo binômio neoliberalismo / social-liberalismo. Por situarmos os governos

Lula-Rousseff nessa segunda etapa histórica, considerando os vínculos reclamados com uma

tradição  de esquerda,  o  razoável  contato com movimentos  populares  organizados e,  além

disso,  os diálogos teóricos e epistemológicos com o pós-modernismo, torna-se importante

explorar melhor os entendimentos desse movimento sobre a “questão social”.

Genericamente, essa expressão reúne considerações acerca da pobreza nas sociedades

do presente,  investigando suas causas e  as possibilidades de adoção de medidas para seu

alívio. No caso brasileiro, segundo muitos estudiosos, ONG's, fundações empresariais, etc., o

problema fundamental não estaria na escassez de riquezas acumuladas pelo país, mas na sua

precária  e  desigual  distribuição  entre  as  famílias  brasileiras.  De  acordo  com Castelo,  as

soluções do social-liberalismo à pobreza no Brasil atravessariam duas ordens de medidas: (i)

políticas sociais compensatórias – as quais basicamente fundamentam-se na transferência de

renda operada pelo Estado, amparada na relação entre impostos e programas de garantia de

renda mínima (como o Fome Zero e o Bolsa Família);  (ii) políticas estruturais – como a

democratização da educação (com base na polêmica teoria do capital humano), do acesso à
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terra, ao crédito, etc. Não raro, a adoção deste tipo de políticas estaria ainda articulada ao

chamado  “terceiro  setor”  –  envolvendo  a  participação  ativa  de  fundações  privadas  e

organizações  não  governamentais,  cujas  ações  teriam,  segundo  seus  fiadores,  maior

capacidade de gestão e eficiência do que as estruturas tradicionalmente estatais. Ou seja, a

sociedade política ativamente empoderaria segmentos da sociedade civil (que comumente são

os próprios idealizadores de tais programas) para sua execução ou implementação.

No seio das investidas de combate ao pauperismo, residem, com muita importância, as

preocupações  referentes  à  “distribuição  desigual  do  ativo  educação”,  baseadas

fundamentalmente na teoria do capital humano.40 De acordo com Castelo:

Se  quisermos  políticas  de  combate  à  exclusão  social,  dizem  os  social-liberais,
deveríamos lutar  por  um sistema educacional  mais  eficiente  do ponto  de  vista  da
melhor  formação  profissional  para  o  mercado  de  trabalho,  capacitando  os
trabalhadores para as demandas tecnológicas e organizacionais decorrentes da nova
revolução tecnológica. (CASTELO, 2008, p. 28)

Desse  modo,  fica  claro  que  o  combate  estruturado  pelo  social-liberalismo  ao

crescimento  da  pobreza  e  da  desigualdade  preserva  a  integridade  da  lógica  capitalista,

especialmente os mecanismos de exploração implicados na relação capital-trabalho que, em

nossa perspectiva,  respondem pela  real  natureza  do pauperismo ou da questão  social.  As

políticas  compensatórias,  e  outras  de  expansão do consumo,  se  vinculam ao universo  da

circulação, incensando o núcleo de origem da desigualdade e da pobreza que residem na

produção, na propriedade da terra, ou seja, na exploração da força de trabalho.41 Novamente,

as  justificativas  social-liberais  de  centralidade  da  educação  na  conformação  de  seu  novo

programa  social  repousam sobre  os  impactos  de  uma  elevação  da  escolaridade  sobre  os

mercados,  confiando  os  processos  práticos  de  atenuação  da  pobreza  à  atuação  da  “mão

invisível”. 

Como escreveram os  economistas  Mário  Duayer  e  João Leonardo de Medeiros,  o

maior limite ao alcance das políticas social-liberais está em seu menoscabo à essência dos

mecanismos geradores de desigualdades no capitalismo:

40 O pesquisador Zacarias Gama elaborou uma excelente síntese do sentido desta expressão: “A Teoria do
Capital Humano pressupõe educação como indispensável ao desenvolvimento econômico. O indivíduo se
valoriza no mercado de trabalho, agrega valor ao que produz e, na mesma lógica, contribui para valorizar
o  capital.  A  educação  passa  a  ser  concebida  como  um  'valor  econômico'  e,  como  tal,  justifica  os
investimentos que as pessoas podem fazer em sua própria educação, assim como os investimentos públicos.”
(GAMA, 2015b, p. 8).

41 Como aponta Claudio Katz: “A 'sociedade do conhecimento' é uma sociedade de classes, economicamente
regulada  pela  lei  do  valor  e  socialmente  assentada  na  extração  de  mais-valia.  Por  esta  razão,  os
parâmetros que regem o manejo, distribuição e conhecimento  (ou desconhecimento) da informação são
comuns às regras dominantes em qualquer outra atividade social.” (KATZ, 1996, p. 73).
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Nunca faltaram, como vimos, o desejo, a intenção e as políticas públicas para acabar
com a pobreza.  Mas,  dada a  falsa  representação da realidade social  em que estão
baseadas, as políticas públicas jamais poderiam tornar o desejo realidade. (DUAYER e
MEDEIROS, 2003, p. 245.)

Ainda sobre o entrelaçamento da educação com o social-liberalismo,42 Kátia Lima e

André  Martins  apontam  que  suas  formulações,  sustentadas  pelas  ferramentas  de

desenvolvimento  ético  e  intelectual,  almejam  a  consolidação  de  novas  relações  sociais

capazes de harmonizar capital e trabalho (In NEVES, 2005, p. 64). Tais pressupostos têm

grande afinidade com as teses pós-modernas, que diluem a sociedade de classes em um sem

número de outras identidades sociais, contingentes em meio a um pensamento em bases ditas

complexas. Ademais, como abordaremos mais detidamente, o ideário social-liberal dá pistas

sobre  os  procedimentos  de  natureza  organizacional  e  metodológica  implicados  nessas

mudanças. De acordo com Antony Giddens, um dos expoentes dessa corrente de pensamento,

a  educação  “precisa  ser  redefinida  de  forma  a  se  concentrar  nas  capacidades  que  os

indivíduos poderão desenvolver ao longo da vida  (...)” (GIDDENS apud NEVES, 2005, p.

64),  formulação  que,  de  certa  forma,  se  relaciona  com a  recente  retomada conceitual  do

“aprender a aprender”.43

* * *

Com base no panorama que procuramos desenvolver, uma possível síntese sobre os

sentidos das políticas públicas nos mandatos presidenciais do PT passa pelos seguintes eixos:

a) A passagem do governo Fernando Henrique Cardoso, mantido por uma coalizão de partidos

presidida  pelo  PSDB,  ao  período  em que  o  PT esteve  a  frente  do  governo  federal,  nos

mandatos  Lula  da  Silva  e  Dilma Rousseff,  representou  lato  sensu o  dobramento  de  uma

política de corte neoliberal puro pela adoção do social-liberalismo.

b)  Muitos  autores  consideram o  governo  Cardoso  (PSDB)  como  o  início  da  experiência

42 O termo literal utilizado pelos autores é “Terceira Via”.
43 Em  nossa  opinião,  essa  proximidade  justifica  o  posicionamento  de  muitos  autores  que  consideram  a

chamada “pedagogia das competências” como instrumento do capital para a reforma educacional neoliberal /
social-liberal. Consideramos, porém, que os mecanismos típicos de reforma e controle da educação estão
naquilo  que  temos  chamado  de  pedagogia  neotecnicista.  Ela  não  necessariamente  implica,  de  modo
imediatista, na vigência de um ensino fundado sobre o desenvolvimento de competências e habilidades. De
tal forma que, no contexto histórico de produção desta tese,  o neotecnicismo se encontra absolutamente
vigente  e  funcional  nas  políticas  de  Estado  brasileiras,  enquanto  que  um  ensino  concentrado  no
aprimoramento  de  competências  figura  ainda  como experimental,  ou periférico,  no máximo como uma
imagem projetada para o futuro.
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brasileira  social-liberal.  Assumimos  que  a  origem do PSDB esteve  ligada  ao pensamento

social-democrata  e,  até  mesmo,  que  a  plataforma de  governo apresentada  pelo  candidato

Fernando Henrique possuísse inspiração na Terceira Via (ou social-liberalismo). Contudo, ao

fim e ao cabo das realizações concretas de seu governo e das alianças políticas necessárias à

sua governança, resultam mínimas as políticas compensatórias e o tratamento concedido à

chamada agenda social. Por isso, o social-liberalismo limitou-se, nesse caso, a um espectro

imaterial,  havendo  ampla  hegemonia  das  políticas  conservadoras  e  radicais  do  velho

neoliberalismo em seu governo.

c) De modo semelhante, o candidato Lula da Silva, oriundo de um partido  historicamente

ligado às lutas populares e dos trabalhadores (PT), apresentou ao país uma plataforma de

governo identificada com a corrente do novo-desenvolvimentismo.  Todavia,  seja  por  uma

hipotética incompatibilidade deste programa com a formação histórico-social do país, seja

pelas limitações também oriundas da sociedade política, ou do arco de alianças que incluía

praticamente as mesmas as frações burguesas que estiveram no governo anterior, tal projeto

não prosperou. Dessa forma, o máximo que os governos do PT foram capazes de promover,

no universo das políticas públicas, foi a inflexão ao social-liberalismo. Ficaram preservados

os pilares neoliberais na condução das políticas de Estado, como apontou Leda Paulani, com a

adição, agora de forma mais intensa, de medidas compensatórias de mitigação da pobreza e

incentivo ao consumo. Destacamos, também, a centralidade das mudanças educacionais no

interior da agenda referente às chamadas “questões sociais”.

d) Na tentativa de expor um posicionamento de nossa pesquisa diante das proposições do

social-liberalismo, esbarramos em duas conclusões seminais de José Paulo Netto. Apesar de

hesitarmos  ante  ao  pessimismo demasiado do autor,  que  embarga  as  chances  de  avanços

civilizacionais contemporâneos no interior da ordem capitalista,44 assinamos as suas seguintes

conclusões:

1ª.  nenhuma  dessas  transformações  modificou  a  essência  exploradora  da  relação
capital/trabalho;  pelo  contrário,  tal  essência,  conclusivamente  planetarizada  e
universalizada, exponencia-se a cada dia;
2ª. a ordem do capital esgotou completamente as suas potencialidades progressistas,

44 José Paulo Netto opera uma interessante atualização da antiga alternativa Socialismo ou Barbárie, lançada
por Rosa Luxemburgo e reapropriada em diversas ocasiões por pensadores de esquerda. Segundo ele, a etapa
histórica de consolidação do neoliberalismo está fundada no retrocesso de diversos elementos civilizacionais
e  pelo  desmonte  das  articulações  de  classe  que  garantiram,  no  passado,  suas  conquistas  por  parte  dos
trabalhadores. Essa constatação interditaria a possibilidade de, preservada a ordem dominante do capital, o
proletariado experimentar nova onda de reformas e conquistas de direitos às massas trabalhadoras.
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constituindo-se, contemporaneamente, em vetor de travagem e reversão de todas as
conquistas civilizatórias. (NETTO, 2013, p. 23)

Concordamos com o autor ao avaliar que o social-liberalismo é funcional ao capital

por manter intacta a essência exploradora da sociedade capitalista, conforme indica a primeira

frase. No entanto, o autor faz uma interessante provocação derivada da funcionalidade dessa

relação  entre  capital  e  social-liberalismo.  Para  Netto,  as  possibilidades  de  avanços

“civilizatórios”, na atual configuração da sociedade capitalista e em sua história recentíssima,

encontrou limites estruturais (tese semelhante à de Mészáros), o que é capaz de suscitar um

redirecionamento às lutas emancipatórias – de não mais concentrar-se em conquistas parciais

ou fragmentadas, e sim na superação de seus fundamentos essenciais.

1.4 – O social-liberalismo e as políticas públicas educacionais.

A análise das políticas públicas nos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff, no que

diz  respeito  à  educação  nacional,  precisa  estar  afinada  com  a  leitura  geral  das  bases

programáticas efetivas desses mandatos, isto é, com a dominância da ideologia social-liberal.

Porém,  não  é  simplória  a  situação  da  educação  no  interior  desses  governos.  Concorre,

também, para a apuração do sentido das políticas educacionais nos mandatos do PT, o fato de

haver uma política mundial de reformas educacionais, amparada por agências internacionais

das quais o Brasil é parte integrante e colaborativa e que, por esse motivo, exerceram pressões

sobre as iniciativas do governo brasileiro; a centralidade que o capital pedagógico assumiu

nos planos de crescimento econômico e redução da pobreza do social-liberalismo (e do novo-

desenvolvimentismo); a contrariedade de muitos intelectuais e ativistas próximos ao PT com

determinados aspectos das reformas educacionais em curso; além do fato de que o Ministério

da Educação foi ocupado, em todo o tempo estudado por esta pesquisa,  por membros do

próprio PT – por isso mesmo, sensíveis a esses apontamentos críticos.

Provavelmente por esse conjunto de razões, o cargo de Ministro da Educação, durante

os  dois  governos  de  Lula  da  Silva  experimentou  uma  grande  rotatividade,  em contraste

explícito com o ocorrido durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso. Na posse do

governo  petista, em janeiro de 2003, havia sido indicado para a pasta da educação o então

senador Cristovam Buarque (PT-DF, hoje no PDT), economista por formação e também ex-

reitor  da  Universidade  de  Brasília  (UnB)  –  o  primeiro  escolhido  pela  comunidade

universitária após a ditadura militar. Buarque permaneceu na função por quase um ano, sendo

demitido por telefone em 23 de janeiro de 2004, durante suas férias. Especulando sobre os
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motivos de sua saída, o jornal Folha de São Paulo publicou matéria em que Lula da Silva

mostrava-se  contrariado  com o  suposto  diletantismo  teórico  de  alguns  membros  de  seus

ministérios, afirmando que desejava ministros “para apresentar resultados, não para ficar

com tese, com conversa.”45 A frase do presidente deixa transparecer certa premência gerencial

para o perfil do ocupante do ministério, o que, em boa medida, faz sentido à luz do conteúdo

das reformas educacionais que analisaremos.

Afora as curiosidades jornalísticas, Luiz Antônio Cunha (2006, p. 2) ainda aponta que

as frequentes sinalizações de Cristovam Buarque sobre as necessidades de operar mudanças

grandes  nas  universidades  públicas  brasileiras  podem  ter  interferido  na  decisão  por  sua

demissão.  Para  citar  dois  exemplos,  o  ministro  havia  acenado com a  possibilidade  de  se

mudar a legislação para ampliar a autonomia das universidades federais – garantindo o fim da

nomeação de seus reitores pelo ministério, além da possibilidade de edição de uma medida

provisória extinguindo o Exame Nacional de Cursos (ENC, popularmente conhecido como

“Provão”), antiga reivindicação de estudantes da UNE e do movimento sindical universitário.

Assim, é importante destacar que ambas as medidas citadas esvaziavam poderes do Ministério

da  Educação  e,  portanto,  criavam  óbices  aos  mecanismos  de  controle  típicos  do

neotecnicismo.

Imediatamente após a demissão de Buarque, foi nomeado Tarso Genro (PT-RS) para o

ministério,  formando um quadro  com perfil  operativo  bem mais  claro  do que  o anterior.

Apesar de cumprir os requisitos pragmáticos exigidos pelo mandatário brasileiro, segundo os

dados especulados pelo jornal citado, Genro articulava no interior do PT um agrupamento

crítico à prevalência do social-liberalismo e defensor de um abandono à fidelidade ortodoxa

no tratamento das questões econômicas. De toda forma, de acordo com Cunha, Tarso Genro

(…) montou uma equipe mais coesa que a precedente, na qual a educação superior foi
tratada  com  cuidado,  expressando  o  papel  estratégico  a  ela  atribuído  no
desenvolvimento do país. Para os dois cargos de maior projeção no Ministério, foram
convidados  Nelson  Maculan,  ex-reitor  da  UFRJ,  para  dirigir  a  SESu,  e  Jorge
Guimarães, da UFRGS, para a CAPES. (CUNHA, 2006, p. 3)

Apesar disso, não houve mudanças súbitas de gestão. Ao contrário, segundo o mesmo

autor,  algumas  medidas  planejadas  durante  a  gestão  de  Buarque  acabaram  por  ser

implementadas  no  início  da  administração  de  Genro,  como,  por  exemplo,  o  processo  de

reforma  de  avaliação  institucional  da  educação  superior,  contido  na  Lei  nº  10.861

(confirmando  Medida  Provisória  editada  pela  presidência)  –  que  estabelecia  o  Sistema

45 Jornal  Folha  de  São  Paulo,  23  jan  2004.  Disponível  em  <http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/
ult96u57458.shtml>, acesso em 12 jun 2015.
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Nacional  de  Avaliação  Superior  (SINAES).  Mesmo  com uma  equipe  supostamente  mais

afinada,  algumas grandes polêmicas envolveram diretamente a gestão ministerial  de Tarso

Genro,  entre  as  quais  citamos:  o  lançamento  do  Programa  Universidade  para  Todos

(PROUNI), em janeiro de 2005, que suscitou objeções em todo o espectro político do país;46 e

o projeto que previa o estabelecimento de cotas nos processos seletivos das universidades

públicas, com igual repercussão controversa. É importante destacar que esse processo fixou

certas  responsabilidades  às  instituições  de  ensino privadas  que  desejassem receber  alunos

financiados pelo PROUNI – entre elas estava a utilização do ENEM no processo de seleção

(CUNHA, 2006, p. 5).

É  certo  que  o  período  de  Genro  à  frente  do  Ministério  foi  marcado  por  uma

concentração de esforços na gestão do ensino superior brasileiro.  Em paralelo às medidas

citadas, o Ministério da Educação encaminhava um amplo debate acerca da realização de uma

Reforma Universitária nas instituições mantidas pelo governo federal. A primeira versão do

projeto foi divulgada em dezembro de 2004, inaugurando um ciclo de debates públicos que

resultou na formulação de uma segunda versão da proposta,  em maio de 2005, e em sua

posterior  entrega  à  Presidência  da  República,  em  julho  do  mesmo  ano.47 Esse  foi,

provavelmente, o último gesto relevante de Genro à frente do Ministério, pois, em meados de

2005, havia irrompido uma grave crise política com epicentro no PT, chamada pela imprensa

pelo inusitado e descabido termo de “mensalão”, e Tarso Genro foi realocado, com o endosso

do presidente, para chefiar o PT em meio à crise. De qualquer modo, o projeto de reforma,

apesar das diversas mudanças em sua redação, também contava com um grande número de

críticos – estando, de um lado, boa parte do ativismo sindical universitário que associava o

projeto  às  ambições  privatistas  típicas  do  neoliberalismo,  fortalecidas  por  organismos

internacionais como o Banco Mundial; e, de outro, as instituições privadas, condenando os

planos de expansão das instituições federais como obstáculos ao mercado de seus negócios

privados.

Posteriormente ao afastamento de Tarso Genro, houve uma significativa manifestação,

em especial de muitos reitores das universidades federais, em favor da efetivação na pasta do

Secretário Executivo do Ministério – Fernando Haddad –, também filiado ao PT. 

46 Os progressistas e o movimento sindical acusavam o governo de transferir recursos previstos para serem
investidos na educação a fim de remunerar o setor privado, enquanto que os empresários reclamavam das
inúmeras exigências de gestão, requisitadas para o recebimento dos fundos do PROUNI, como um exemplo
de interferência do Estado nos negócios privados.

47 A Reforma Universitária,  que acabou sendo reconhecida pela sigla REUNI,  contudo, somente passou a
vigorar a partir do Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, portanto, muito tempo após a saída de Tarso
Genro do ministério.

64



Na Secretaria Executiva, Fernando Haddad destacou-se em todas as áreas do MEC e
nas negociações com outros órgãos federais, como os Ministérios do Planejamento e
da  Fazenda  e,  inclusive,  com a  Presidência  da  República.  É  este  trabalho  que  o
credencia a substituir Tarso Genro. (CUNHA, 2006, p. 7)

Assim  foi  feito,  com  Haddad  efetivado  no  cargo  em  29  de  julho  de  2005  e

permanecendo no Ministério até janeiro de 2012, já no governo de Dilma Rousseff.48 O novo

ministro,  conforme  a  citação  de  Cunha  sugere,  parecia  ser  capaz  de  combinar  trajetória

acadêmica, pois era professor de Teoria Política Contemporânea na Faculdade de Filosofia da

Universidade de São Paulo, com as habilidades de gestão também exigidas por Lula da Silva.

Como a maior parte das iniciativas do MEC durante as gestões de Cristóvam Buarque e Tarso

Genro  foram dedicadas  ao  ensino  superior,  nossas  considerações  a  respeito  da  educação

básica praticamente se referem a medidas adotadas durante a administração de Haddad.

De um ponto de vista mais abrangente, houve significativa ruptura com os programas

educacionais herdados da época neoliberal capitaneada por Fernando Henrique Cardoso? Não

parece simples obter resposta a esse tipo de raciocínio. Se considerarmos, por exemplo, uma

plataforma com a  amplitude  de  recursos  e  os  impactos  sociais  verificados  pelo  REUNI,

dificilmente será encontrado paralelo entre as políticas públicas da Era Cardoso. Conclusão

semelhante  ocorrerá  se  examinarmos  a  expansão  das  vagas  nas  escolas  federais,

especialmente as técnicas, ou no financiamento da educação básica após a transformação do

FUNDEF em FUNDEB. Apesar disso,  todas essas  exemplificações gravitam em torno de

problemas de quantidade e, não necessariamente, remetem a alterações de qualidade. Ou seja,

é mais ou menos indiscutível que muito foi feito pela educação, mas de qual espécie ou tipo

de educação se está falando?

O problema ficaria melhor posto sob o signo do neotecnicismo, ou seja, da proposta de

centralização  de  procedimentos,  da  administração  baseada  no  binômio  meritocracia  /

responsabilização, da presença de princípios éticos da sociedade de mercado, etc. Se fizermos

a  pergunta  direcionada  à  hipótese  de  um  abandono  dessas  premissas  constituintes  da

pedagogia  neotecnicista,  na  implementação  de  políticas  dirigidas  à  educação  básica  nos

governos  Lula-Rousseff,  há  pouca  margem  para  dúvidas  sobre  uma  categórica  resposta

negativa.  As  alterações  nessas  diretrizes  gerais  foram  pequenas,  contextualizadas  pela

passagem do neoliberalismo ao social-liberalismo.

Sem dúvida, houve a contenção, por parte dos governos do PT, dos aspectos mais

agressivos dessas políticas, como, por exemplo, a variação na remuneração dos professores de

48 Haddad se afastou do Ministério da Educação para ser candidato à prefeitura de São Paulo, tendo obtido
vitória no segundo turno ao derrotar José Serra (PSDB).
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acordo com o desempenho de seus alunos em testes padronizados – que acabou prosperando

no Estado de São Paulo, sob o governo do PSDB. Por outro lado, o ex-presidente do INEP,

durante  o primeiro  governo de Lula  da  Silva,  e  atual  membro do Conselho Nacional  de

Educação,  Reynaldo  Fernandes,  assim  se  posicionou  sobre  a  proximidade  das  políticas

educacionais dos governos do PT com o de Fernando Henrique Cardoso:

Quando a primeira-ministra Margareth Thatcher fez a reforma educacional,  diziam
que  era  uma  visão  de  direita.  Quando  Tony  Blair  se  tornou  primeiro-ministro,
acreditavam que ele suspenderia a reforma. Mas ele a reforçou e combateu os “efeitos
colaterais”. (apud FREITAS, 2011, p. 4)

É muito interessante que o exemplo escolhido por Fernandes seja exatamente o do

movimento fundador da expressão Terceira Via, o Partido Trabalhista inglês de Tony Blair, em

um  contexto  muito  semelhante  ao  atravessado  então  pelo  Brasil,  da  passagem  do

neoliberalismo conservador  ao  social-liberalismo progressista.  Em declaração  semelhante,

Amaury Patrick Gremaud, Diretor de Avaliação da Educação Básica do INEP, justificou a

adoção do IDEB como um bom exemplo de responsabilização (ou accountability), que, junto

da meritocracia, são características marcantes da política educacional neotecnicista. Portanto,

se em alguns momentos parece haver, no geral, uma vacilação na admissão total do programa

de  reformas  educacionais,  por  outro  lado,  no  discurso  dos  dirigentes  do  MEC,  nunca  se

cogitou seu abandono.

Em verdade,  não há contradição de fundo entre o social-liberalismo e as reformas

educacionais típicas da década de 1990, em muito consagradoras da lógica neotecnicista. Pelo

contrário, o conhecido relatório produzido pela Comissão Internacional da UNESCO (1998),

também chamado de Relatório Delors (fruto do trabalho coordenado pelo socialista francês

Jacques Delors), foi um empreendimento coordenado entre governos já sob hegemonia do

social-liberalismo (como atesta a trajetória do próprio Delors) e também inspirado por teses

compatíveis com o pós-modernismo. O longo texto, reproduzido no Brasil em parceria com o

Ministério da Educação, possui inúmeras referências a expressões como a importância do

combate à exclusão, à missão da educação como sedimentadora de uma cultura democrática e

expansiva da cidadania, além da presença de certos princípios éticos típicos do pensamento

liberal,  articulações  que  enfatizam  sua  afinidade  com  o  social-liberalismo.  Ademais,  em

tempos  de  reestruturação  produtiva  e  aumento  de  incertezas  no  mercado  de  trabalho,  o

relatório sugere:

Estabelecer novas relações entre política educativa e política de desenvolvimento a
fim de reforçar as bases do saber e do saber-fazer nos países em causa: estimular a
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iniciativa, o trabalho em equipe,  as sinergias realistas,  tendo em conta os recursos
locais,  o auto-emprego e o espírito empreendedor. (UNESCO, 1998, p. 85,  grifos
nossos)

De um modo geral, o relatório da Comissão da UNESCO trata a globalização, e as

transformações tecnológicas e produtivas do capitalismo,  como contingências inerentes ao

século XXI, procurando elaborar,  à luz de análises sobre as consequências sociais  de tais

processos,  recomendações às políticas públicas  a serem adotadas pelos Estados nacionais.

Nesse sentido, são estipuladas as competências e conhecimentos indispensáveis para que os

indivíduos sejam capazes de superar  as adversidades dos novos tempos.  A tônica sempre

presente é a da conciliação, consenso, solidariedade como estratégias para a superação, com

base nas capacidades individuais, das consequências da pobreza e da “exclusão social”. Por

tais  insígnias,  consideramos o relatório um documento plenamente integrado à plataforma

social-liberal – que procura enfrentar o problema do pauperismo, reconhecendo seu aspecto

dramático  no  mundo de  hoje,  porém,  sem abalar  os  alicerces  fundamentais  da  ordem do

capital.

A complexidade desse documento ainda abrange as questões administrativas e até as

orientações curriculares, onde se percebe fortemente a presença da chamada pedagogia das

competências. Do ponto de vista administrativo, como sugerem outras análises educacionais

patrocinadas pela UNESCO e o Banco Mundial, serão enfatizadas medidas de reforço das

transformações curriculares propostas e também dos correlatos instrumentos de controle por

parte  dos  gestores  públicos  –  que  normalmente  se  baseiam  nos  resultados  de  testes

padronizados de larga escala. Esse seria o papel de certas regulamentações supranacionais,49

onde se verificam

(…)  formas  de  intervenção  nos  currículos  escolares  de  cada  país,  bem  como  as
estratégias  de  regulação  dessa  guerra  imaterial  de  movimento,  o  Programa
Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa) realizado, pela primeira vez no ano de
2000,  a  partir  de  iniciativa  e  coordenação  da  Organização  para  Cooperação  e
Desenvolvimento  Econômico  (OCDE)  e  da  Unesco.  Instrumento  nivelador  e,
sobretudo,  indutor  que  objetiva  avaliar  aptidões  ou  competências  comparáveis
internacionalmente (…) (RUMMERT et al., 2011, p. 9)

Apesar da grande identificação entre o social-liberalismo e as reformas educacionais,

Luiz Carlos Freitas argumenta que, durante o início das gestões petistas no executivo federal,

o andamento das reformas ralentou e, por esse motivo, seus entusiastas viram a necessidade

49 Em pesquisa recente, Zacarias Gama tem sustentado que, no caso das políticas implementadas no Brasil,
possuem grande relevância as orientações pactuadas na OEI – Organização dos Estados Ibero-americanos.
Comparando o PNE aprovado recentemente (2014-2024) e o Programa Metas Educativas 2021, aprovado
pela OEI, “é possível observar que as suas cinco primeiras metas, não por acaso, coincidem (...)” (GAMA,
2015a, p. 235).
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de formar o Movimento Todos pela Educação (TPE, FREITAS, 2011,  p.  4).  Fundado em

2006,  pouco  após  a  confirmação  de  Fernando  Haddad  como  Ministro  da  Educação,  o

movimento  possui  o  mesmo  nome  da  declaração  mundial  resultante  da  conferência  de

Jomtien, em 1990, na Tailândia, e tem por objetivo, enquanto instituto da sociedade civil,

pressionar as diversas esferas da sociedade política pela retomada das reformas de caráter

neotecnicista. O TPE é mantido por diversas empresas, algumas através de suas fundações

filantrópicas,  ligadas  ao  universo  financeiro  internacional  –  como  bancos,  indústrias,

investidores  da  educação  privada,  e  conta  com  o  apoio  de  colaboradores,  tais  como

organizações  não-governamentais  (algumas  diretamente  ligadas  ao  grande  capital

internacional e ao pensamento conservador – como as Organizações Globo, a Editora Abril, a

Microsoft, e etc.).50

O movimento define sua atuação da seguinte forma:

A sensibilização da sociedade,  por sua vez,  colabora para criar  um ambiente mais
propício ao trabalho da Área de Articulação e Relações Institucionais, responsável por
conectar poder público, organizações da sociedade civil e iniciativa privada em ações
que tenham impacto positivo na qualidade da educação.51

É provável que as frequentes substituições de ministros e a concentração de esforços

dirigidos a reformar o ensino superior justifiquem a criação desse mecanismo de pressão por

parte  de empresários,  interessados em garantir  a  expansão do neotecnicismo na educação

básica e, portanto, sua incidência sobre a formação da mão de obra. Ademais, a vinculação da

pasta ao PT deve ter originado certo temor de que a plataforma de reformas estivesse em

grave risco, posto que a política social-liberal não era unânime no partido.

De acordo com Freitas, nessa mesma época, o ministro da fazenda e integrante do

primeiro  escalão  da equipe  econômica  durante  todo o período estudado,  Guido Mantega,

sustentava que um dos maiores óbices à retomada de um ritmo sustentado de crescimento para

a economia brasileira, que se expandia de modo esparso e eventual, era a baixa qualificação

da  mão  de  obra  disponível  (FREITAS,  2011,  p.  6).  Essa  análise  coincidia  com  as  dos

empresários  do  TPE,  enfatizando  o  raciocínio  de  que  a  ampliação  da  massa  de  pessoal

qualificado disponível permitiria às empresas praticarem uma remuneração em geral menor,

política traduzida por muitos através do eufemismo de um mercado mais competitivo.52 Dessa

50 A lista completa encontra-se em <http://www.todospelaeducacao.org.br/quem-somos/quem-esta-conosco/>,
acesso em 4 jul 2015.

51 Retirado  da  página  do  TPE  na  internet,  disponível  em  <http://www.todospelaeducacao.org.br/quem-
somos/como-atua/?tid_lang=1>, acesso em 4 jul 2015.

52 O  economista,  e  entusiasta  das  reformas  neotecnicistas  na  educação,  Jorge  Arbache,  assim  resume  os
desafios em jogo: “O aumento da produtividade requer ainda a melhoria da qualidade da educação, o
aumento da produtividade do setor informal e das micro e pequenas empresas e o incentivo à meritocracia,
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forma, empresários e equipe econômica do governo coincidem quando apontam a melhoria da

educação nacional como ação necessária ao bem estar econômico do país, colaboradora à

mitigação da “questão social” e alicerce das possibilidades de crescimento da economia. Essa

identificação, no discurso do núcleo econômico do governo – ainda amparada na teoria do

capital humano e pelas balizas neoliberais, com o pulso neotecnicista –, levou Freitas a uma

conclusão que novamente endossamos:

Retomando  nossa  questão  inicial  sobre  se  “Conseguiremos  escapar  ao
neotecnicismo?” - formulada há mais de 20 anos – a resposta inicial que podemos dar
é  que  tão  somente  conseguimos,  na  esfera  federal  e  em  Estados  e  Municípios
administrados por correntes mais progressistas, posterga-lo. (FREITAS, 2011, p. 5)

Dessa forma,  é  preciso reconhecer  que,  ao fim do período de Haddad à frente  do

Ministério da Educação, o neotecnicismo encontra-se estabelecido e orientando a integração

de muitas políticas específicas.  Para nosso estudo, devemos destacar especialmente o par:

mudanças curriculares e instrumentos avaliativos em larga escala, que procuram fortalecer e

induzir essas novas propostas curriculares.

1.5 – O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).

As políticas referentes à educação, que dominaram o primeiro mandato de Lula da

Silva  à  frente  da  Presidência,  como procuramos  argumentar,  estiveram mais  intimamente

relacionadas ao ensino superior do que à educação básica. A chegada de Fernando Haddad ao

Ministério da Educação, que iniciaria um gradual redirecionamento de prioridades ao ensino

básico,  todavia,  esbarrou em um momento politicamente muito atribulado para o governo

federal, em meados de 2005, época em  que a mídia conservadora emplacava a campanha

difamatória  do  chamado  “mensalão”.  Garantida  a  claque  ao  espetáculo  midiático,

especialmente dentre os muitos opositores ao governo do PT, a situação de crise acabou por se

prolongar até a disputa eleitoral de 2006.

O resultado eleitoral, apesar de uma luta muito renhida em função da exploração dos

escândalos de corrupção, terminou com uma votação consagradora à reeleição de Lula da

Silva, que obteve quase 61% do total de votos no segundo turno – quando enfrentou Geraldo

Alckmin (PSDB-SP).53 As primeiras iniciativas de seu segundo mandato gravitaram em torno

de forma a valorizar a acumulação de capital humano e o desempenho no trabalho. Essa agenda terá que
contar com o apoio de reformas que ajudem a mitigar os efeitos das mudanças demográficas no mercado de
trabalho, como a flexibilização da legislação trabalhista e a mudança na legislação previdenciária, para
que as pessoas não se aposentem tão prematuramente.” (ARBACHE apud FREITAS, 2011, p. 7). Com um
raro poder de síntese, Arbache reúne as linhas de força que unem neoliberalismo, reformas produtivas e
reformas educacionais.

53 É interessante observar que dois dos concorrentes de Lula da Silva no primeiro turno descendem, em certa

69



do lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC – entre 2007 e 2010), que

coordenava uma série de medidas entre as várias esferas da administração pública visando ao

desenvolvimento da economia brasileira. Em sua essência, a maioria das propostas do PAC

objetivava dirimir antigos obstáculos de infraestrutura ao avanço do capital produtivo no país

e se baseava na intensificação das parcerias entre o Estado e a iniciativa privada. Ou seja,

permanecia imaculado o escopo social-liberal. 

Com  espírito  análogo,  em  15  de  março  de  2007,  foi  lançado  o  Plano  de

Desenvolvimento da Educação (PDE), que acabou sendo apelidado de “PAC da Educação”,

organizando em torno de si um grande número de iniciativas e políticas públicas do MEC.

Pouco tempo após, em abril  do mesmo ano, o decreto presidencial nº 6.094 estabelecia o

“Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação”,  reunindo 28 metas relacionadas às

políticas educacionais em articulação com o PDE.54 Em razão disso, consideramos que o PDE

e o Plano de Metas constituem um universo articulado de políticas complementares que o

governo federal passaria a negociar com os executivos estaduais e municipais.

De qualquer modo, não é casual que o PDE e o Plano de Metas tenham sido chamados

popularmente  de  o  “PAC  da  Educação”.  O  termo  PAC  não  é  originário  dos  programas

dirigidos  à  educação básica,  mas  está  relacionado  a  uma série  de  iniciativas  do  governo

federal ligadas ao desejo de potencializar o crescimento econômico do país. Portanto, existe

uma  evidente  correlação  entre  o  campo  das  medidas  tomadas  com fins  a  desenvolver  a

economia e aquelas destinadas à educação básica brasileira. Essa associação entre educação e

desenvolvimento econômico, da mesma forma, pouco tinha de original. Justamente com o

mesmo  fim  é  que  o  Banco  Mundial  passou  a  recomendar  as  reformas  estruturantes  da

educação na década de 1990, mesma finalidade da UNESCO ao patrocinar o encontro de

Jomtien e a organização do Relatório Delors, também sendo o mesmo propósito do construto

político-educacional  a  que temos chamado de neotecnicismo e,  finalmente,  exatamente os

mesmos objetivos do movimento TPE, mantido por um consórcio de empresários brasileiros e

apoiado pela grande mídia conservadora.

Trata-se, pelo exposto, da ideia de um plano de reformas educacionais capaz de apoiar

e  potencializar  o  crescimento  da  economia  brasileira.  Essa  associação  direta  abre  a

perspectiva da leitura de que há, na essência desse programa, uma razoável subordinação das

medida, de seu primeiro mandato. Um deles foi Cristovam Buarque que, contrariado com a forma de sua
demissão e com os destinos do governo, filiou-se ao PDT e foi lançado candidato à presidência pelo partido.
Além dele, foi na eleição de 2006 que o PSOL, organizado majoritariamente por setores dissidentes do PT,
conheceu seu primeiro teste institucional com a candidatura da então senadora Heloísa Helena. 

54 É importante marcar que o plano de metas referido possui a mesma nomenclatura adotada pela Conferência
da UNESCO e o movimento criado por empresários que operam no Brasil, o que gera grande confusão em
torno da expressão Todos Pela Educação.
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questões  tipicamente  educacionais  às  de natureza  econômica.  Analisando exatamente  esta

convergência, Olinda Evangelista e Roberto Leher anotaram:

O nexo entre o MEC e o TPE não é apenas conjuntural. O ministro Haddad batizou o
principal plano de ação na área educacional do governo Lula da Silva, o Plano de
Desenvolvimento da Educação, com o nome do movimento Compromisso Todos pela
Educação. A leitura da Exposição de Motivos do Plano comprova que não se trata
apenas de um ato simbólico, pois lá se afirma que as iniciativas previstas no PDE
objetivam  implementar  as  metas  do  TPE.  Em  outros  termos,  a  principal  medida
educacional  dos  governos  Lula  da  Silva  e  Dilma  Rousseff  é  a  agenda  do  TPE.
(EVANGELISTA e LEHER, 2012, p. 6)

Os mesmos autores desenvolvem neste texto, de modo crítico, a correlação existente

entre o TPE e o lançamento do PDE por parte do ministério. Segundo Evangelista e Leher, a

coalização  de  empresários  representada  pelo  TPE conseguiu  emplacar  seus  intelectuais  e

interlocutores em postos chaves da administração federal, o que seria, ao mesmo tempo, uma

demonstração de força desse movimento e da subordinação dos programas educacionais a

seus interesses. Embora façamos ressalvas à lista apresentada pelos autores,55 chama atenção a

posição ocupada por Maria do Pilar Lacerda. A educadora esteve à frente da Secretaria de

Educação Básica do MEC entre 2007 e 2012, mas recentemente se destacou como diretora da

Fundação  SM,  vinculada  ao  Grupo  SM  da  Espanha,  que  tem  expandido  sua  atuação

educacional  na  América  Latina.  Portanto,  essa  nomeação  pode  ser  interpretada  como

decorrente das afinidades entre o MEC e o setor privado (TPE), em que pese o fato de a

trajetória de Maria do Pilar  em cargos públicos ter  se iniciado ainda na década de 1990,

durante a gestão de Patrus Ananias (PT) na prefeitura de Belo Horizonte.

De  qualquer  modo,  são  abundantes  os  registros  que  interligam  os  interesses

55 “De fato, representantes dessa coalização dos setores dominantes ocupam ou ocuparam postos chaves na
educação brasileira,  como: Maria Auxiliadora Rezende, Mozart  Ramos e Gabriel  Chalita no Conselho
Nacional  dos  Secretários  de  Educação  (Consed);  Maria  do  Pilar  Lacerda  na  União  Nacional  dos
Dirigentes Municipais de Educação (Undime); Fernando Haddad no Ministério da Educação; Marcelo
Nery  na presidência  do Instituto  de  Pesquisa Econômica  Aplicada (IPEA);  Cesar  Callegari,  Reynaldo
Fernandes,  entre  outros,  em  representações  no  Conselho  Nacional  de  Educação  (CNE),  além  dos
mencionados  representantes  da  presidência  do  INEP e  da  Secretaria  de  Educação  Básica  do  MEC.”
(EVANGELISTA e LEHER, 2012, p. 8).

Se  ressaltamos  um exemplo  positivo  da  lista  de  Evangelista  e  Leher,  caso  de  Maria  do  Pilar
Lacerda, nos parece um erro flagrante a inclusão de Fernando Haddad nesse contexto. A chegada de Haddad
à secretaria executiva do MEC data da nomeação de Tarso Genro ao Ministério, sendo, portanto, anterior à
criação do TPE. Sua ascensão à chefia do MEC está relacionada à crise política instaurada em 2005 e às
articulações resultantes de sua atuação nessa função, não guardando, a nosso ver, qualquer relação com o
ainda inexistente TPE (que somente foi fundado em 2006). A presença de Haddad entre os fundadores do
movimento evidentemente está relacionada a um posicionamento de ocupante de cargo público que, diante
do surgimento de um movimento dessas proporções, não poderia declinar ao convite sem que esse gesto
acarretasse consequências políticas no relacionamento com os setores sociais envolvidos com o TPE. Não é
demais recordar que o eixo programático dominante durante os mandatos do PT é o do social-liberalismo, o
que também significa a manutenção de relações próximas aos setores burgueses e, portanto, o imperativo da
presença de Haddad entre os fundadores do TPE.

71



empresariais,  condensados na atuação do TPE, e o trabalho do MEC. Interpretamos esses

dados, uma vez mais, como as articulações típicas do capitalismo moderno descortinadas por

Antonio Gramsci, onde programas e ideologias que se amparam nos aparelhos privados de

hegemonia, instância da sociedade civil, também constrangem a sociedade política a serem

confirmados para toda a sociedade. Isso explica, por exemplo, o fato de o governo Dilma

Rousseff ter cogitado a nomeação de Claudia Costin para a secretaria de educação básica em

substituição a Maria do Pilar Lacerda, em 2012, personagem cuja carreira se confunde com a

trajetória  brasileira  do  neoliberalismo  radical.  Costin,  economista  e  administradora  por

formação, fez longo percurso em governos do PSDB e depois passou a colaborar com as

fundações  privadas  que  defendem  a  guinada  mais  radical  do  neotecnicismo  no  país,  a

exemplo da Fundação Victor Civita (ligada ao grupo Abril) e o Instituto Millenium (referência

do  pensamento  ultraconservador,  chamado,  pelos  autores  citados,  de  o  IBAD  do  século

XXI).56 No momento  do  convite  feito  pelo  governo federal,  Costin  ocupava a  função de

Secretária  de  Educação  da  Prefeitura  do  Rio  de  Janeiro,  no  mandato  de  Eduardo  Paes

(PMDB),  que  implementava  uma  política  neoliberal  de  caráter  radical  e  reformas

educacionais baseadas na centralização gerencial do neotecnicismo, havendo, por exemplo, o

apostilamento da rede municipal inteira em parceria com fundações privadas (com destaque

para o Instituto Ayrton Senna). De todo modo, parcialmente em função de uma indignação

generalizada entre os apoiadores do PT, Claudia Costin terminou declinando do convite feito

pelo MEC, chefiado, à época, por Aluízio Mercadante (PT-SP). 

Evidentemente, os laços que unem o “PAC da Educação” à iniciativa privada foram,

no texto citado, denunciados como um reforço aos expedientes da “pedagogia do capital”,

estrutura  conceitual  que,  por  nossa  conta,  trataremos  como  equivalente  ao

neotecnicismo.57Ainda que reticentes à parcela de seus argumentos, assumimos essa tese geral

reconhecendo sua importante influência no PDE e no Plano de Metas.

O PDE foi anunciado publicamente pouco antes da publicação oficial  do Plano de

Metas e do pacote de medidas de abril em 2007.58 Na prática, o PDE incorporou, sob uma

56 Cf.  EVANGELISTA  E  LEHER,  2012,  p.  3.  Esclarecendo,  o  IBAD  (Instituto  Brasileiro  de  Ação
Democrática) foi fundado em 1959 e extinto, por ordem judicial, em 1963. Como os exemplos citados, este
instituto  foi  formado  por  empresários  conservadores  agregando  apoio  de  parlamentares,  militares  e  a
simpatia da embaixada dos EUA no Brasil. Foi fundamental na disseminação da paranoia anticomunista que
desestruturou o governo democrático de João Goulart (PTB) e desembocou nos preparativos para o golpe de
1964.

57 Cf. EVANGELISTA E LEHER, 2012, p. 12.
58 Em apenas um dia, 24 de abril de 2007, foram anunciados: o Decreto Presidencial nº 6.094, que instituía,

com base no PDE, o Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação; o Decreto nº 6.096, formalizando
o  já  encaminhado  processo  de  reforma  das  universidades  federais  –  Programa  de  Apoio  a  Planos  de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI); a Resolução nº 9 do FNDE, que instituía o
Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE); a Portaria Normativa Interministerial nº 17, que criava o
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única sigla e um tanto artificialmente, todos os programas coordenados ou implementados

pelo MEC, tentando dotá-los de um esprit de corps. Na síntese de Moacir Gadotti:

Não se trata de um “plano” no sentido clássico do termo. Minha sensação é que se
trata de um conjunto, ainda pouco articulado, de propostas de ação e de programas que
visam responder a desafios históricos da educação brasileira em termos qualitativos e
quantitativos. (GADOTTI, 2008 p. 23)

Apesar de considerar a articulação de suas partes constituintes ainda precária, Gadotti

tinha  sobre  o  plano  uma visão  predominantemente  otimista.  Segundo  ele,  o  PDE logrou

traduzir em metas objetivas alguns dos principais desafios da educação brasileira, estipulando

também parcerias,  responsabilidades  e,  claro,  as  referidas  metas  para  sua implementação.

Isso, todavia, não deve diminuir algumas fragilidades importantes. Uma delas, identificada

por Alzira Alcântara, está no fato de que não houve debates públicos sobre a formulação do

PDE, apesar da centralidade do espírito participativo no fraseado social-liberal (2011, p. 243).

Ademais, Dermeval Saviani aponta o problema relativo à premência das questões econômicas

na configuração do PDE, que o aproxima das metas e do gerencialismo neotecnicistas, bem ao

feitio do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), lançado simultaneamente

ao “PAC da Educação”. (2007, p. 1233)

Os programas desenvolvidos pelo MEC foram agrupados no PDE em cinco seções. A

primeira compreende as medidas referentes à educação básica, subdivididas em outros quatro

itens:  (i)  formação  de  professores  e  piso  salarial;  (ii)  financiamento:  salário-educação  e

FUNDEB; (iii) avaliação e responsabilização: o IDEB; (iv) o Plano de Metas: planejamento e

gestão educacional.  A segunda seção agrupa as iniciativas  relativas  à  educação superior,

existindo também três subcapítulos: (i) reestruturação e expansão das universidades federais:

REUNI e PNAES; (ii) democratização do acesso: PROUNI e FIES; (iii) avaliação como base

da regulação: SINAES. A terceira possui o título de  educação profissional e tecnológica,

contendo:  (i)  educação  profissional  e  científica:  o  IFET;  (ii)  normatização;  (iii)  EJA

profissionalizante.  As  últimas  duas  seções  possuem  os  seguintes  títulos:  alfabetização,

educação  continuada  e  diversidade;  e  plano  de  desenvolvimento  da  educação  como

horizonte do debate sobre o sistema nacional de educação (BRASIL, s/d., pp. 4 e 5).

As partes constituintes do plano que interessam diretamente à nossa pesquisa são a

primeira,  sobre a educação básica,  e a última, que recupera,  em razão do PDE, o debate,

adormecido desde a LDB de 1996, sobre o sistema nacional de educação. Contudo, o MEC,

ao publicar o livro condensando as iniciativas do PDE, ainda inseriu uma introdução que

Programa Mais Educação. Cerca de um mês depois, em 20 de junho de 2007, terminou aprovada a Lei nº
11.494 que regulamentava o decreto de criação do FUNDEB.
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versa sobre as razões e princípios do PDE. Essa parte introdutória revela questões importantes

a respeito dos valores referentes à educação envolvidos na elaboração do PDE, o que, para

uma visão abrangente de seu significado, ganha centralidade.

Em  primeiro  lugar,  fica  evidente  a  presença  de  elementos  do  novo-

desenvolvimentismo, ou do social-liberalismo, na associação entre as melhorias na educação

pública e as possibilidades de redução das desigualdades (ou de combate à pobreza) e de

desenvolvimento econômico (BRASIL, s/d, p. 5). Assim, com os problemas do pauperismo

relacionados à composição do mercado de trabalho, em que ganha relevo a qualificação e a

escolaridade do trabalhador, o discurso incorpora tacitamente a matéria definidora da teoria

do capital  humano. Nossa crítica a essa proposição,  com base nos subsídios analíticos do

marxismo sobre o funcionamento do capitalismo, sustenta sinteticamente: a)  que a teoria do

capital humano defende as possibilidades de melhoria nas condições de vida do trabalhador

(e, correlativamente, a redução das desigualdades) mediante sua qualificação profissional ou

educativa,  sem considerar  sua  posição  estrutural  como objeto  de  exploração  da  força  de

trabalho  pelo  capital  –  ou  seja,  um  avanço  de  renda  que,  ao  fim  e  ao  cabo,  resulta

insignificante  se  considerado  o  ganho  de  produtividade  ao  capitalista;  b)  além disso,  tal

raciocínio sugere uma pedagogia da otimização ou eficiência, admitindo-se a premência da

formação de mão de obra produtiva e ficando em segundo plano os fundamentos necessários

ao pensamento livre e à consciência emancipada. Como apontou José dos Santos Souza:

Na  ótica  do  capital  humano,  enquanto  a  educação  é  tida  como  fator  básico  de
mobilidade social  e  geração de renda individual  (…) A aura  de objetividade e  de
racionalidade  que  caracteriza  este  tipo  de  análise,  mais  que  o  pretenso  status  de
cientificidade,  busca  se  fazer  entender  como  isenta  e  neutra,  como  se  isto  fosse
possível no trabalho científico, como se o sujeito cognoscente tivesse esta capacidade
de isenção. (SOUZA, 2006, p. 6)59

Por outro lado,  esse texto contém um discurso que recupera  o debate  perdido,  no

contexto  de  criação da  LDB,  sobre  a  necessidade  de  criação  de  um sistema nacional  de

educação. Antes de analisarmos o seu conteúdo, é importante notar que a proposta do PDE faz

uma ligação entre a perspectiva de formação do sistema e a sua capacidade de elevação da

qualidade da educação nacional. Tratar-se-ia, portanto, de atacar aquilo que é considerado por

muitos como o grande desafio da educação no Brasil: a melhoria de sua qualidade geral. 

Nessa introdução ao texto do PDE, estão muito claros os mecanismos de atuação que

59 Complementamos essa citação de José S. Souza constatando que as premissas estruturantes da teoria do
capital humano estão completamente harmonizadas com o fenômeno que temos chamado de neotecnicismo,
também conhecido pelas  expressões pedagogia  do capital  (Roberto Leher)  ou pedagogia da hegemonia
(Lúcia Neves).
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permitiriam a elevação sistêmica da qualidade do ensino no Brasil. Em primeiro lugar, são

consideradas  questões  de  natureza  infraestrutural  ou  técnicas  –  que  articulam  a  maior

participação da União no financiamento da educação pública, através do FUNDEB, do PDDE

e  outros  programas;  bem  como  processos  de  assessoramento  a  municípios  e  estados  na

elaboração de seus próprios planos de desenvolvimento do ensino e estruturação das redes

públicas.60 

Simultaneamente ao PDE, o MEC lançou o Índice de Desenvolvimento da Educação

Básica (IDEB), medido a cada dois anos e resultante da associação entre os resultados de

estudantes em testes padronizados (Prova Brasil / SAEB) e os dados disponibilizados pelo

Censo Escolar. Dessa forma, criado um índice, o nível de qualidade estaria representado pelo

resultado  obtido  no  IDEB  por  cada  unidade,  sendo,  destarte,  a  grande  missão  da

administração pública a melhoria de desempenho das unidades de ensino diante desse padrão

estabelecido. Para tanto, o governo federal estipularia um regime de metas individualizado,

onde, dependendo de algumas variáveis, projeta-se o desempenho esperado das redes e das

unidades de ensino individualizadas até a próxima medição. É importante notar que tanto a

“nota” obtida pela escola quanto as metas esperadas sobre seu desempenho são publicizadas,

não  raro  nos  corredores  das  próprias  unidades  escolares,  canalizando  sobre  elas  as

consequências da responsabilização e da meritocracia.

Entendemos,  por  tudo  isso,  que  o  modo  através  do  qual  a  melhoria  na  educação

brasileira será conquistada encontra-se absolutamente vinculado ao arcabouço ideológico do

neotecnicismo. De fato, se pensarmos sobretudo na educação infantil, há uma pluralidade de

concepções  pedagógicas  a  respeito  da  organização  do  trabalho  escolar  e  dos  métodos

didáticos  que habitam hoje as  unidades  de ensino país  afora.  É  plausível  que um exame

padronizado consiga evitar que escolhas legítimas, no âmbito político-pedagógico, interfiram

no  resultado  auferido  por  testes  universais?  Se  assumirmos  que  não,  e  são  escassos  os

argumentos contrários a essa constatação, o exame, como é praticamente consensual entre os

estudiosos  de  avaliação,  terminará  também  por  padronizar  o  ensino  e  estreitar  as

possibilidades  de coexistência  de  currículos  alternativos.61 Tudo o que puder  prejudicar  o

desempenho  das  unidades  escolares,  pouco  importando  os  fundamentos  dessas  escolhas,

deverá ser abandonado se o objetivo for o alcance das metas estipuladas pela administração

60 Segundo Dalila Oliveira: “A partir da análise dos indicadores do IDEB, o MEC ofereceu apoio técnico e
financeiro aos municípios com índices insuficientes de qualidade de ensino. O aporte de recursos se deu a
partir da adesão ao 'Compromisso Todos pela Educação' e da elaboração do Plano de Ações Articuladas
(PAR).” (2009, p. 205).

61 Alguns trabalhos consultados por nós seguem nessa direção,  como os de Maria Teresa Esteban (2014),
Almino Afonso (2010) e Sandra Zákia Souza e Alicia Bonamino (2012).
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federal. De mais a mais, os critérios estabelecidos pelo INEP para a confecção da Prova Brasil

não foram amplamente debatidos entre os educadores, restando, dessa maneira, as escolhas

gerenciais e supostamente em condição de neutralidade advogadas pelo neotecnicismo.

O  texto  de  introdução  ao  PDE  não  esconde  o  vocabulário  consagrado  pelo

neotecnicismo,  justificando  que  a  publicação  do  IDEB  obedece  aos  princípios  da

responsabilização (ou accountability como preferem muitos autores) e da mobilização social.

Seu teor vai mais além, pois o PDE espera mesmo contar com a participação social em torno

da proposta de melhoria dos índices.

Como se vê, o PDE está sustentado em seis pilares: i) visão sistêmica da educação, ii)
territorialidade, iii) desenvolvimento, iv) regime de colaboração, v) responsabilização
e  vi)  mobilização  social  –  que  são  desdobramentos  consequentes  de  princípios  e
objetivos  constitucionais,  com a  finalidade  de  expressar  o  enlace  necessário  entre
educação,  território  e  desenvolvimento,  de  um  lado,  e  o  enlace  entre  qualidade,
equidade e potencialidade, de outro. (BRASIL, s/d., p. 11)

Vemos,  na  síntese  do  material  disponibilizado  pelo  governo,  muito  do  espírito

neotecnicista, também sintetizado por Stephen Ball como a “nova ortodoxia” educacional:

1. A melhoria da economia nacional por meio do fortalecimento dos vínculos entre
escolaridade, emprego, produtividade e comércio.
2.  A  melhoria  do  desempenho  dos  estudantes  nas  habilidades  e  competências
relacionadas ao emprego.
3. A obtenção de um controle mais direto sobre o currículo e avaliação.
4. A redução de custos da educação suportados pelo governo.
5. O aumento da participação da comunidade local a partir de um papel mais direto na
tomada de decisões relacionadas com a escola e através da pressão popular por meio
da livre-escolha de mercado. (BALL apud OLIVEIRA, 2009, p. 200)

A pesquisa de Alzira Alcântara, sobre esse mesmo texto, concebe uma dura crítica a

seus elaboradores. Segundo a autora, fazendo-se uma comparação entre a introdução do PDE

e o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, datado de 1932, existem reproduções quase

literais  dos  termos  utilizados  pelos  pioneiros  sem  que  seja  dada  a  referência  de  autoria

(ALCÂNTARA, 2011, pp. 244-247). De toda forma, o interessante na sua perspectiva não é

apenas a equivalência mecânica entre os textos, mas a proximidade conceitual em torno de

categorias  típicas  do liberalismo,  que essencializam o  Estado como estabilizador  do  bem

comum e mitigam as diferenças de classe. Reconhecemos, pois, que o reforço dos expedientes

neotecnicistas  encontram  amparo  nas  escolhas  apontadas  por  Alcântara,  uma  vez  que  a

natureza dos mandatos de Lula da Silva e Dilma Rousseff é marcadamente social-liberal.

O capítulo dedicado à educação básica faz, em todas as subdivisões, um apanhado das

políticas públicas em andamento referentes a este estágio da educação brasileira. Das questões
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abordadas  topicamente,  merecem  destaque:  os  comentários  sobre  o  Plano  Nacional  de

Educação (2001-2011), especialmente a respeito do processo de formação de professores e da

criação  da  Universidade  Aberta  do  Brasil  (UAB  –  política  de  ensino  à  distância)62;  o

aprofundamento de algumas considerações sobre o IDEB e sua condição de “medidor” da

qualidade de ensino;  o estabelecimento de metas para melhoria da educação com prazo até

2022 (bicentenário da Independência),  assumindo como parâmetros os índices compilados

pela OCDE (principalmente o Pisa) e os dados disponibilizados pelo SAEB.

Os documentos do PDE autodefinem o plano como uma decorrência operacional do

PNE,  aprovado  para  o  decênio  2001-2011.  Nesse  quesito,  uma  vez  mais,  reforçamos  as

observações  de  Dermeval  Saviani,  que  apontam,  apesar  do  disposto  no  documento  do

governo, o baixíssimo contato entre o conteúdo do PDE e as metas estipuladas pelo PNE.

Após analisar individualmente os programas do PDE e contrastá-los com o PNE, Saviani

conclui que

(…) as ações previstas pelo PDE se relacionam com uma ou outra meta do PNE,
deixando à margem a maioria delas. A conclusão que se patenteia é que o PDE foi
formulado paralelamente e sem levar em conta o disposto no PNE. E, como adotou o
nome de Plano, projeta a percepção de que se trata de um novo Plano Nacional de
Educação (…) (SAVIANI, 2007, p. 1241)

As declarações de Saviani são muito incisivas, e sugerem até certa desavença entre os

poderes republicanos do país. Todavia, são observações importantes para se descortinarem as

forças sociais envolvidas na elaboração do PDE. Quando o PNE foi aprovado, ainda durante o

governo de Fernando Henrique Cardoso, o PT esteve ao lado da elaboração popular e paralela

do chamado PNE da Sociedade Brasileira,63 que obteve, como instrumento de pressão sobre

os debates parlamentares,  algumas vitórias parciais  no processo de votação da matéria no

Congresso Nacional, resultando no texto sancionado em 9 de janeiro de 2001 como o I PNE

decenal. Nessa mesma época, o presidente Cardoso impôs alguns vetos ao plano que, segundo

parlamentares do próprio PT à época, subtraíam dele os principais avanços em termos das

reivindicações formuladas nos fóruns populares. Por isso, a publicação do PDE em 2007, em

certa medida, enterrava as esperanças de que o presidente Lula da Silva pudesse derrubar os

62 Sobre essa política, uma breve e impactante citação de José Carlos Libâneo: “(...) limitar programas de
formação de professores a ações de educação à distância mostra um descaso com a educação pública e os
professores. Qualquer educador com um mínimo de conhecimento de escola sabe que formar professores a
distância resulta em formação aligeirada e frágil. Com essa mentalidade economicista, vamos formar no
país milhares de professores que vão chegar às escolas sem a competência profissional, tornando ainda
mais desastrosos os já baixos resultados da educação fundamental.” (LIBÂNEO, 2008, p. 176).

63 Saviani enxerga um movimento quase contínuo que se inicia no Fórum em Defesa da Escola Pública, e suas
conferências  de  educação  tendo temas  como a  Constituinte  e  a  LDB,  e  se  reorganiza  nos  Congressos
Nacionais de Educação, entre 1996 e 1997, para debater as reformas educacionais em curso e as prioridades
da educação popular para o século XXI (SAVIANI, 2007, p. 1243).
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vetos de seu antecessor e aumentar a potência das medidas do PNE vigente. Bem ao feitio do

social-liberalismo:

Com  a  ascensão  do  PT ao  poder  federal,  sua  tendência  majoritária  realizou  um
movimento de aproximação com o empresariado, ocorrendo certo distanciamento de
suas  bases  originárias.  Talvez  isso  explique,  de  certo  modo,  por  que  o  MEC,  ao
formular o PDE, o tenha feito em interlocução com a referida parcela da sociedade e
não com os movimentos dos educadores. (SAVIANI, 2007, p. 1243)

O último  capítulo  do  texto  sobre  o  PDE,  desenvolvido  pelo  MEC,  versa  sobre  a

associação desse plano com o horizonte de constituição de um sistema nacional de educação.

Como observamos na análise das origens da LDB, a ausência de uma elaboração específica

sobre o sistema nacional de educação se revelou, segundo as opiniões de Dermeval Saviani,

uma das maiores derrotas ao pensamento progressista no contexto de aprovação da lei durante

o governo Cardoso. Sua presença, portanto, no título do quarto capítulo do documento sobre o

PDE  se  mostra,  à  primeira  impressão,  alvissareira.  A leitura  do  texto,  por  outro  lado,

decepciona. 

Inicialmente, no curto capítulo (são apenas três páginas!), não há uma conceituação

muito elaborada do significado da palavra sistema (BRASIL, s/d, pp. 39-41). De acordo com

o texto, as articulações entre os diversos programas em andamento no MEC seriam suficientes

para irradiar a ideia de uma intervenção de caráter sistêmico. Assim, foi perdida mais uma

oportunidade de retomar essa questão com o rigor que possuía no contexto das conferências

de  educação  na  década  de  1990.  Afora  a  diminuta  importância  proporcionada  às

interpretações  do  conceito  de  sistema,  o  capítulo  sugere,  ainda,  outras  duas  ideias  que

desejamos destacar.

A primeira delas é o reconhecimento de que os investimentos públicos em educação

precisariam aumentar, considerando o gasto total em educação, relativo ao PIB, e os desafios

de evolução da educação brasileira. De acordo com o MEC, a despesa com educação à época,

em torno de 4% do PIB,64 estava no mesmo patamar de vários países desenvolvidos citados

por estatísticas internacionais (BRASIL, s/d., p. 39). No entanto, as carências históricas de

qualidade da educação brasileira, principalmente nas redes públicas, sugeriam a necessidade

de um investimento maior para melhoria e expansão das mesmas redes, o que justificaria uma

elevação substancial,  ainda que provisória,  dos gastos públicos em educação. Nessa ótica,

64 A última estatística que conseguimos acesso apontava, em 2013, que este número elevou-se a 6,6%. Um
avanço notável se considerarmos que, nesse mesmo período, entre 2007-2013, também houve uma elevação
do PIB no país. Cf. Jornal Folha de São Paulo, 4 abr 2015 , disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/
educacao/2015/04/1612236-gasto-publico-em-ensino-atinge-66-do-pib-mas-crise-ameaca-expansao.shtml>,
acesso em 30 abr 2015.
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segundo  o  texto,  seria  impraticável  promover  os  progressos  necessários  sem  que  o

financiamento público atingisse o patamar de 6 a 7% sobre o PIB, com a participação da

União no FUNDEB devendo chegar à meta de R$ 19 bilhões (ou 0,7% do PIB, BRASIL, s/d,

p. 40).

Evidentemente,  o  desejo  de  aumentar  o  total  de  recursos  públicos  aplicados  na

educação  merece  o  apoio  de  todos  os  que  consideram  urgente  e  atual  sua  melhoria  de

qualidade.  Algumas  estatísticas  consultadas,  disponibilizadas  pelo  MEC  e  pela  OCDE,

confirmam que recentemente o Brasil tem gasto, proporcionalmente ao seu PIB, muito em

educação.  O mais  importante  é  que  esse valor  estaria  emparelhado com o verificado em

muitas  outras  nações  participantes  da  própria  OCDE,  incluindo  aquelas  com  elevado

desempenho no ranking do PISA.65 

Contudo,  os  dados  apresentados  precisam  ser  complementados  por  outros  dois

parâmetros importantes. O primeiro deles é o surgimento, pouco tempo após o lançamento do

PDE,  do  debate  público  sobre  a  constituição  do  II  PNE,  que  deveria  ser  aprovado  no

Congresso até 2011. Apesar dessa data de expiração do plano anterior, o projeto de lei do II

PNE teve prolongada tramitação e o plano somente foi aprovado em junho de 2014. Nesse

contexto,  muitos movimentos sociais  reivindicavam uma elevação da meta de gastos com

educação para 10% do PIB no II PNE, com ativa militância do governo a fim de que este

número caísse para 7%, ficando,  desse modo,  dentro dos  limites  previstos pelo PDE. Ao

mesmo tempo, uma matéria da BBC apontou que, apesar da alta proporção entre os recursos

disponíveis para a educação e o PIB, 6,6% na última medição, quando se considera a fração

da despesa por aluno (ou matrícula), o valor anual desembolsado pelo poder público no Brasil

é de US$ 2.985 por estudante, enquanto que a média da OCDE é de US$ 8.952 por aluno.66

Isto significa que, quando se observa a aplicação de recursos per capita, a posição do Brasil

cai para a penúltima entre todos os integrantes da OCDE. Em suma, se, por perspectiva, a

atual condição das despesas públicas em educação parece satisfatória, com critério fixado no

percentual  relativo  ao  PIB,  simultaneamente,  resulta  aquém dos  desafios  de  elevação  de

qualidade quando relacionada à quantidade de estudantes.

A mesma preocupação com a qualidade do ensino orienta a publicação do Plano de

Metas Compromisso Todos Pela Educação, em 24 de abril de 2007, apoiado nos propósitos do

65 Informações reunidas pela Revista Exame, com base em números fornecidos pela OCDE, dão conta de que o
Brasil  estaria  à frente,  por  exemplo, de países  como Reino Unido, Suíça,  Estados Unidos e Canadá no
financiamento  da  educação  em  relação  ao  PIB.  Cf.  Revista  Exame,  disponível  em:
<http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/os-gastos-do-brasil-com-educacao-em-relacao-ao-mundo>,  acesso
em 30 abr 2015.

66 BBC Brasil,  matéria  de  9  set  2014,  disponível  em:   <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/09/
140908_relatorio_educacao_lab>, acesso em em 30 abr 2015.
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PDE. O Plano de Metas é constituído originalmente por um decreto presidencial, com número

6.094, em que são fixadas 28 diretrizes para o trabalho, em regime de colaboração, das três

esferas  do  poder  executivo  no  país,  além da  família  e  da  comunidade,  “em proveito  da

melhoria da qualidade da educação básica.” (BRASIL, 2007a, p. 5). Como já abordamos, o

documento  claramente  buscou  inspiração  nas  propostas  internacionais  de  reforma  da

educação e, também, no movimento empresarial TPE, abrigando, entre suas diretrizes, parte

importante das reivindicações do mesmo. Além do mais, o decreto fixa como parâmetro para

medição da qualidade no ensino o já mencionado IDEB. Assim atesta o parágrafo único do

artigo 3º:  “O IDEB será o indicador objetivo para verificação do cumprimento de metas

fixadas no termo de adesão ao Compromisso.” (BRASIL, 2007a, p. 5).

O TPE, movimento empresarial da sociedade civil, propôs a fixação de 5 metas para a

educação brasileira, tendo o ano de 2022 como marco para seu cumprimento. São elas:

1.  Toda  criança  e  jovem  de  4  a  17  anos  na  escola;  2.  Toda  criança  plenamente
alfabetizada até os 8 anos; 3. Todo aluno com aprendizado adequado ao seu ano; 4.
Todo jovem de 19 anos com Ensino Médio concluído; 5. Investimento em educação
ampliado e bem gerido.67 

A literatura tem apontado que há relativo acolhimento das 5 metas do TPE no Plano de

Metas elaborado pelo MEC. De fato, o espírito geral das metas sugeridas pelos empresários

está  presente  no plano proposto  pelo  executivo  federal,  algumas  vezes  de  modo bastante

direto, como na alínea II do artigo 2º, “II – alfabetizar as crianças até, no máximo, os oito

anos de idade, aferindo os resultados por exame periódico específico”, que possui redação

praticamente idêntica ao da meta nº 2 do TPE. (BRASIL, 2007a, p. 5) Todavia, é imperativo

reconhecer que o Plano de Metas é muito mais vasto que as cinco propostas sustentadas pelo

TPE,  e  não  pode  ser  apontado  como  mera  repetição  das  sugestões  do  TPE.  A título  de

exemplo, citamos algumas das metas relativas à gestão escolar que promovem, em nosso ver,

um diálogo com reivindicações históricas dos educadores brasileiros:

XXI – zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, garantindo o
funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos conselhos de controle social;
XXII – promover a gestão participativa na rede de ensino; (…)
XXV  –  fomentar  e  apoiar  os  conselhos  escolares,  envolvendo  as  famílias  dos
educandos, com as atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e
pelo monitoramento das ações e consecução das metas do compromisso; (BRASIL,
2007a, p. 5)

67 5 Metas  do  Todos  Pela  Educação,  disponível  em:  <http://www.todospelaeducacao.org.br/indicadores-da-
educacao/5-metas>, acesso em 10 jun 2015. É importante notar que as metas possuem, na página do TPE,
um breve descritor e estatísticas indicando a atual situação de cada uma das propostas. 
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Bem ao feitio do social-liberalismo, simultaneamente ao atendimento de demandas

importantes das visões progressistas e populares sobre a educação pública, foi estipulada a

meta de nº 27, de linguagem claramente neoliberal, com a seguinte redação: “firmar parcerias

externas  à  comunidade  escolar,  visando  a  melhoria  da  infraestrutura  da  escola  ou  a

promoção de projetos socioculturais e ações educativas” (BRASIL, 2007, p. 5). A crítica

dessa  afirmativa  depende  de  sua  contextualização.  Durante  o  programa  de  reformas

estruturantes do neoliberalismo no Brasil, fortemente impulsionado pelo governo Fernando

Henrique Cardoso, foi aprovada a Lei nº 9.637, de maio de 1998, que criava o qualitativo

jurídico de “organizações sociais” para uma série de entidades vinculadas ao empresariado,

além de organizações não-governamentais também apelidadas de Terceiro Setor.68 A essência

dessa legislação era permitir que essas entidades, legalmente qualificadas, pudessem assumir

a gestão de bens públicos, como escolas, hospitais, etc., mediante a transferência de recursos

pelo Estado. Sua publicação, entretanto, gerou enorme desavença sobre a constitucionalidade

de tais procedimentos, que somente foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em

duas decisões (2011 e 2015), com pareceres favoráveis à validade de tais contratos entre o

poder público e o terceiro setor.69

Os  governos  Lula-Rousseff  não  só  demonstraram  apoio  tardio  à  iniciativa  da

administração  anterior,  como  trabalharam  para  convencer  a  opinião  pública  de  sua

necessidade. Do ponto de vista da conduta assumida pelo PT, tal posicionamento mostrou-se

contrário à sua histórica oposição às reformas neoliberais  da década anterior,  constituindo

outro  flagrante  caso  de  acomodação  social-liberal.  Ademais,  a  liberação  da  privatização,

através das organizações sociais, aliada à citada meta 27, pode se traduzir na ampliação do

fenômeno da administração de escolas públicas por organizações do “terceiro setor”. Essa

prática, hoje hegemônica no controle de hospitais mantidos pelas administrações estadual e

municipal no Rio de Janeiro, a título de exemplo, tem um imenso potencial de crescimento e

dispõe de amparo jurídico para sua consecução. Não custa apontar que já estão em curso, no

momento de elaboração desta tese, projetos pilotos de escolas públicas geridas por parcerias

público-privadas em muitas regiões do país. O empresariado ligado ao TPE, e também às

fundações  mantidas  por  grandes  companhias,  já  mostrou  entusiasmo diante  desse tipo  de

iniciativa, que crescentemente tem povoado as diretrizes de ação da sociedade política em

68 A lei confirmava uma Medida Provisória publicada pelo presidente Cardoso com o mesmo teor, também em
1998.  É  curioso  notar  que,  na  época  de  aprovação  da  lei,  dois  partidos  questionaram junto  ao  STF a
constitucionalidade da mesma – o PT e o PDT –, e ambos, quando se tornaram governo, passaram a admitir
e impulsionar a administração de serviços públicos pelas tais organizações sociais.

69 EBC  –  Agência  Brasil. “STF  valida  lei  que  regulamenta  organizações  sociais”.  Disponível  em
<http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2015-04/stf-valida-lei-que-regulamenta-organizacoes-sociais>,
acesso em 12 jun 2015.
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diferentes níveis. 

Longe de ser esse um fenômeno brasileiro, os sociólogos Susan Robertson e Antoni

Verger assim comentam o fenômeno das parcerias público-privadas em projetos de educação,

em muito apoiadas por organismos internacionais como BM e UNICEF:

O renascimento  das  “parcerias”  também se  articulou  a  mudanças  mais  amplas  na
paisagem ideológica e conceitual da governança, em direção a uma “terceira via” entre
o Estado e o mercado, como a de Blair, em seu “governo para a modernização” do
Reino  Unido.  Elas  foram  um  corretivo  para  a  presença  demasiada  do  Estado
(keynesianismo),  por um lado,  e a ausência dele,  por outro (privatização). Ao agir
como uma ponte entre cada setor, as parcerias atuavam como um canal, permitindo o
aproveitamento  de  valores  de  cada  parceiro,  a  serem  capitalizados  no  futuro.
(ROBERTSON e VERGER, 2012, p. 1.139)

O Plano de Metas do governo, por outro lado, não se limitou à idealização de um

chamado pela elevação da qualidade do ensino fundada no IDEB. Em junho de 2007, foi

publicado outro documento pelo MEC intitulado Guia de Programas, com um inventário de

uma série  de  iniciativas  associadas  à  obtenção  das  28  metas  contidas  no  plano,  também

derivadas  do  PDE.  São  64  programas  e  projetos  reunidos  em  três  áreas:  a)  Gestão

educacional;  b)  Programas  de  formação  de  professores  e  profissionais  da  educação;  c)

Infraestrutura de apoio educacional. Cada página do guia está dedicada à breve apresentação

de um dos programas, contendo uma pequena descrição daquela ação, além de seus objetivos,

público-alvo e órgão governamental responsável por sua execução. A mesma natureza dual

verificada no Plano de Metas, que mescla interesses privatistas a exigências históricas dos

movimentos sociais, se apresenta na leitura do Guia de Programas, até mesmo por se tratar de

um desdobramento operacional das próprias metas.70

Toda essa abordagem dos elementos constituintes do complexo PDE / Plano de Metas

sugere algumas conclusões importantes ao nosso trabalho.

a) Como bem realçou Moacir Gadotti, o PDE e o Plano de Metas tiveram grande acolhida

entre os principais órgãos de imprensa do país, apesar de, na maioria das vezes, seus editoriais

serem de  censura  às  administrações  do  PT.  Uma passagem em especial  evidencia  nosso

70 A título de exemplo, no universo da gestão educacional, há o programa de nº 4 – Programa Nacional de
Fortalecimento dos Conselhos Escolares.  Trata-se,  pelo texto,  de uma iniciativa que procura fomentar  a
gestão democrática e participativa da escola,  conferindo centralidade à elaboração autônoma de projetos
político-pedagógicos  e  atuando  junto  a  professores,  diretores,  secretários  de  educação  e  até  sindicatos.
(BRASIL, 2007b, p. 8) Se essa é uma medida que ampara reivindicações antigas dos movimentos em defesa
da escola pública, por outro lado, o programa consagra a lógica da responsabilização neotecnicista e autoriza
a transferência de recursos públicos para gestores privados da educação, explicitamente citados no Programa
Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 
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argumento:

Mesmo  batendo  constantemente  nesta  gestão,  em  seu  editorial  com  o  título  de
“Apagão educacional”, o jornal O Estado de S. Paulo, de 8 de julho de 2007, elogia
Fernando Haddad, afirmando que “o primeiro ministro, Cristovam Buarque, priorizou
programas  de  alfabetização.  O  segundo,  Tarso  Genro,  perdeu  tempo  com  um
demagógico projeto de reforma universitária. Só agora, na gestão de Haddad, é que o
MEC começou a trilhar o rumo certo, valorizando o ensino fundamental e o médio,
por meio da implantação do Fundeb. (GADOTTI, 2008, pp. 30-31)

Postura  semelhante  é  possível  verificar  no  portal  do  Grupo  Abril,  por  meio  do

movimento Educar para Crescer, que disponibilizou uma análise dos principais eixos da atual

política de desenvolvimento da educação básica com a evidente finalidade de esclarecer e

divulgar os programas do PDE.71 Seria possível, enfim, prosseguir na exemplificação desse

tipo de fenômeno, e a utilidade desse exercício para nossa pesquisa é provocar a seguinte

reflexão: o que estaria por trás do amplo respaldo da mídia brasileira a essas iniciativas do

governo federal, posto que ela é hegemonizada por um pensamento radical-conservador?

O  movimento  internacional  por  reformas  educacionais,  que  consagraram  a  atual

“ortodoxia” de Ball e o neotecnicismo, se transformou, entre a década de 1990 e o início do

século  XXI,  no  programa  dominante  para  a  educação  no  ideário  de  muitas  frações  da

burguesia. Diante disso,  fica evidente que o processo recente de formulação das políticas

públicas  educativas  pelo governo federal,  durante os mandatos de Lula da Silva e  Dilma

Rousseff,  terminou  por  abranger  negociações  com os  interlocutores  nacionais  e  mundiais

desses  segmentos  burgueses,72 e  a  acolher,  em  muitas  de  suas  medidas,  as  principais

proposições neotecnicistas. Em outros termos: apesar de o PT estar historicamente marcado

pela crítica ao capitalismo e por sua ligação com os movimentos sociais dos trabalhadores, o

programa  educacional  dos  governos  Lula-Rousseff  não  representou  o  abandono  da

perspectiva neotecnicista, mas a continuidade e o aprofundamento de reformas com esse viés.

Daí, portanto, o aplauso dos grupos de mídia que, em consonância com seu perfil ideológico,

atuam como apoiadores, ou até mesmo seus formuladores diretos nos casos de pertencimento

ao TPE, dessas reformas apoiadas nas políticas presentes no PDE/Plano de Metas, apesar da

histórica incompatibilidade entre o PT e seus editoriais.

Contudo, surpreendente mesmo é o fato de que, a rigor, esse fenômeno não pode ser

traduzido apenas como uma rendição do governo a exigências burguesas, sendo necessário

71 Cf. Educar para Crescer. “Por dentro do Plano de Desenvolvimento da Educação. Os dez principais pontos
do  pacote  lançado  para  melhorar  a  educação  brasileira.”,  de  05  out  2013.  Disponível  em
<http://educarparacrescer.abril.com.br/politica-publica/pde-299348.shtml?page=page1>,  acesso  em  3  jul
2015.

72 Entendemos a participação do ministro Fernando Haddad na conferência de fundação do TPE como sendo
um gesto simbólico que integra esse contexto que tentamos descrever.
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também admitir a ocorrência de um gesto com sentido contrário. Expliquemos com vagar. O

relatório  Delors  e  o  movimento  por  reformas  educacionais  foram  impulsionados  por

administrações  associadas  ao  social-liberalismo,  que  se  inclinavam  a  tentar  resolver  as

lacunas de desenvolvimento e reduzir as desigualdades resultantes da primeira aplicação do

programa neoliberal  de  vertente  radical-conservadora.  Foi  necessário  que  se atingisse  um

relativo esgotamento da primeira fase do programa neoliberal para que o social-liberalismo se

apresentasse como um caminho alternativo, ou uma Terceira Via na expressão consagrada por

Giddens. Esse movimento, por seu turno, promoveu uma singular simbiose entre a substância

neoliberal e outras medidas de alívio à pobreza tradicionalmente vinculadas à esquerda, seja

ela social-democrata ou socialista. Como procuramos argumentar, e assim atesta a própria

trajetória do francês Jacques Delors, o social-liberalismo foi uma negociação resultante de, ao

menos,  três  ingredientes:  i)  a  preservação  do  liberalismo  burguês;  ii)  o  pensamento

multicultural  e  pós-moderno;  iii)  as  preocupações  social-democratas  com  o  aumento  do

pauperismo.

Dessa forma, a estrutura do social-liberalismo precisou incluir atitudes originalmente

estranhas à natureza do liberalismo burguês. Façamos uma conjectura, a título de ilustração,

sobre  como  seria  improvável  que  um  ferrenho  financista  norte-americano,  ao  apoiar  a

candidatura de Ronald Reagan em 1980, estivesse de acordo com um programa eivado de

regulações  estatais  como o  No Child  Left  Behind,  de  fortíssima  orientação  neotecnicista,

implementado  durante  o  governo  de  George  W.  Bush  nos  anos  2000  (ambos  do  Partido

Republicano). Esse salto histórico, entre uma conjuntura e outra, que explica a mudança de

repertório do pensamento conservador nos EUA, contém, justamente, a emergência do social-

liberalismo, que viabilizou a transformação do programa de reformas educacionais na nova

ortodoxia pedagógica mundial. 

Em certa medida, frações da burguesia precisaram ser convencidas da necessidade das

reformas educacionais. Não que mecanicamente um fato tenha desencadeado o outro, pois o

próprio  social-liberalismo tem como  fundamento  a  conciliação  de  classes  e,  por  isso,  se

aproxima espontaneamente das reflexões propostas pelas frações burguesas, mas é necessário

admitir,  ao  menos,  uma  experimentação  conjunta  ou  um  mútuo  convencimento  entre

empresários e dirigentes políticos. De toda forma, não foram os discursos social-liberais em si

que terminaram por universalizar a proposta das reformas educacionais, como base para a

retomada  do  crescimento  econômico  e,  portanto,  do  acúmulo  de  mais-valia,  mas

principalmente as condições concretas das nações subalternas do capitalismo após o primeiro
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ciclo neoliberal.73 Com esse significado, concordamos com as teses  sustentadas por Kátia

Lima e André Martins:

Com essa proposição, a Terceira Via recupera e articula duas noções importantes para
as  estratégias  capitalistas  de  dominação.  Inicialmente,  retoma  a  teoria  do  “capital
humano”,  difundida  por  Theodore  Schulz  nos  anos  1960,  em  que  se  definia  o
conhecimento e as capacidades técnicas dos trabalhadores como uma forma de capital
capaz de gerar lucro e riqueza. (…) 

A segunda noção, denominada “capital social”, vem sendo difundida por intelectuais
estadunidenses (como Francis Fukuyama, James S. Coleman, Robert D. Putnam) e
empregada  nos  receituários  de  organismos  internacionais  como  Organização  das
Nações  Unidas  (ONU)  e  Banco  Mundial  (BM)  para  designar  a  capacidade  de
articulação dos grupos de pessoas ou de toda uma comunidade local,  na busca de
solução  de  seus  problemas  mais  imediatos.  Ela  é  utilizada  junto  às  noções  de
“pobreza”  e  de  “desenvolvimento  social  sustentado”  para  orientar  a  definição  de
políticas sociais neoliberais focalizadas. (LIMA e MARTINS, 2005, pp. 62-63)74

Desse modo, concluímos que existe forte identidade entre o programa educacional de

base social-liberal, dominante durante os governos do PT, e o movimento condensado no TPE

em relação ao impulso necessário às reformas educacionais no Brasil. Não endossamos, por

isso, as visões que sustentam ter havido um sequestro do MEC por entidades e programas

empresariais. Na mesma direção, a análise de que as medidas condensadas pelo PDE / Plano

de Metas se restringem à simples repetição das fórmulas neotecnicistas fica incompleta, posto

que  estas  foram entremeadas,  no  caso  específico  brasileiro,  a  reivindicações  antigas  dos

movimentos sociais que historicamente possuem identidade com o PT, resultando disso um

exótico hibridismo na caracterização dessas políticas.

b) Em nosso ver, como parcialmente já foi explicitado, não havia meios para o abandono do

neotecnicismo nas políticas públicas educacionais durante os governos do PT. Primeiramente,

porque a orientação social-liberal impunha a negociação das plataformas de governo com as

fórmulas  burguesas  e  neoliberais.  Em  segundo  lugar,  o  sistema  de  consagração  do

neotecnicismo não se limitava às políticas públicas e instituições de um único país, estando

amplamente  respaldado  por  parte  importante  dos  organismos  internacionais,  sobretudo

aqueles que se ocupam dos assuntos econômicos. É legítimo supor, então, que a vigorosa

supremacia  da  “pedagogia  da hegemonia”,  fundada em acordos e  metas  estabelecidos  de

73 Nos termos de Luiz Carlos Freitas: “Segundo Arbache, esta configuração está sendo agravada fortemente
pela queda da taxa de nascimentos, não deixando ao capital oura alternativa viável se não a de depender
de uma força de trabalho mais qualificada. Entretanto, uma qualificação maior poderia elevar os salários a
serem pagos no futuro, se não houvesse uma ampliação da base de pessoal qualificado. Maior base de
trabalhadores qualificados conduz a menores salários.” (2011, p. 6).

74 Como está padronizado em todo os artigos do livro organizado por Lúcia Neves (2005), a expressão Terceira
Via se refere ao que temos identificado como social-liberalismo.
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modo multilateral na política internacional, constranja os governos nacionais a, no máximo,

fazer mediações com suas diretrizes, sendo uma contingência real as possibilidades de seu

abandono. Como observou o pesquisador Zacarias Gama, a respeito das consequências da

assinatura de acordos dessa natureza (especificamente sobre a OEI):

O deficit de democracia que impõe, assim como outros que se acumulam, leva a que
sejam colocadas em prática diversas decisões tomadas em ambientes supranacionais
com  impactos  diretos  na  formulação  de  políticas  educativas  de  todos  os  entes
federados  brasileiros.  Habermas,  ao  estudar  a  Europa  em  Transição,  considerou
diversas  determinações  supranacionais  de  semelhante  ordem,  entendendo  que  elas
enfraquecem  os  estados  nacionais  europeus  no  processo  de  constituição  e
consolidação da União Europeia. 
(GAMA, 2015a, p. 234.)

A remota  chance  de  abandono  do  neotecnicismo,  ou  mesmo  de  redução  de  seus

impactos na educação brasileira, não dependia apenas do desejo dos dirigentes da sociedade

política. Não que tais convicções sejam inteiramente sem importância, mas seria necessário

também  que  essa  plataforma  encontrasse,  na  sociedade  civil,  um  movimento  coeso  e

fortalecido para seu respaldo. Ao contrário disso, as organizações sindicais, estudantis e, até

mesmo, os educadores progressistas se dividiram ante o social-liberalismo dos governos do

PT,  fragilizando  as  oportunidades  concretas  de  forjar  resistências  e  impor  mediações  ao

domínio da “pedagogia do capital.”75

É notável que, por um lado, se as forças progressistas malograram nos esforços em

construir  unidade  e  apresentar  um programa alternativo  à  “pedagogia  da  hegemonia”,  de

outro, o TPE tenha justamente sido eficaz em sua pronta e ampla mobilização. Mais relevante

até: como o neotecnicismo já dispunha de programas em curso no MEC e contava também

com o amparo de organizações internacionais, o TPE limitou-se a oferecer apoio ao governo

federal e a lançar propostas e metas para a educação brasileira de alcance universal, diluindo

sua vinculação de classe e amparando interesses do povo. Com efeito, as 5 metas básicas

lançadas pelo TPE para 2022 possuem caráter genérico e aumentam sua legitimidade como

interlocutor do MEC, sendo difícil fazer objeções à sua real urgência frente às condições do

ensino público no Brasil.76 Evidentemente, o TPE é um órgão classista vinculado aos setores

dominantes, mas o que desejamos destacar é a sua capacidade de articular a política miúda e

conquistar apoio pelo atendimento de carências históricas da educação pública, notadamente

75 Há uma abordagem interessante sobre esse “estilhaçamento” dos movimentos de educação feita por Roberto
Leher. Cf. LEHER, 2014, p. 14.

76 Para facilitar a leitura, repetimos aqui as 5 metas:  1. Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola; 2. Toda
criança plenamente alfabetizada até os 8 anos; 3. Todo aluno com aprendizado adequado ao seu ano; 4. Todo
jovem de 19 anos com Ensino Médio concluído; 5. Investimento em educação ampliado e bem gerido.
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voltada às classes subalternas. Apenas indiretamente surge um interesse específico do capital,

como os ganhos potenciais decorrentes do aumento da escolarização da força de trabalho em

geral. 

c)  Talvez  o  maior  mérito  do  PDE tenha  sido  apontar  com propriedade o  grande  desafio

contemporâneo  da  educação  brasileira:  a  sua  melhoria  qualitativa.  Esse  desafio  não  está

presente apenas nos documentos governamentais, mas também nos acordos supranacionais

citados e no posicionamento da sociedade civil associada. Do ponto de vista dos mecanismos

de ação preconizados, a obtenção da esperada elevação qualitativa, sincronicamente, estaria

relacionada à  supremacia  dos  expedientes  neotecnicistas  –  traduzidos  pela  formulação do

índice nacional (IDEB), articulação de políticas de responsabilização, centralização curricular

implicada  na  lógica  dos  exames  padronizados,  pela  considerável  expansão  de  recursos

públicos  disponíveis,  necessidade  de  desenvolvimento  das  competências  requisitadas  pela

empregabilidade e o mercado, etc.

A literatura foi capaz de produzir um grande número de objeções a tais medidas. Seria

possível,  por exemplo,  apontar que a realização de exames nacionais não necessariamente

deveria  resultar  na  publicação  de  rankings,  pois  implicitamente  incentivam  uma  ética

intimamente  ligada   à  competitividade  e  às  relações  de  mercado.  Da  mesma  forma,  há

urgência  em se repensar  o  IDEB,  ampliando a  quantidade  de critérios  e  permitindo uma

existência plural de currículos e propostas de ensino, viabilizando a autonomia das unidades

escolares na elaboração de seus projetos pedagógicos, segundo orienta a LDB. Essas e outras

tantas críticas cabíveis à lógica gerencialista dominante no PDE, contudo, não inviabilizariam

por completo a consecução ou a viabilidade de suas metas.

Por outro lado, é preciso discernir,  do ponto de vista da abordagem teórica,  que a

crítica à lógica interna de uma determinada concepção, ou ideologia, não é capaz de revogar

por si seus efeitos sociais concretos, uma vez que a própria existência dessa mesma concepção

está fundada na articulação de uma determinada práxis social, com os seus valores subjetivos

instituintes. Com base nas teses de Lukács sobre a ontologia do ser social, e na crítica ao

ressurgimento da filosofia pragmática nos tempos pós-modernos, Mario Duayer escreveu:

Por mais absurdas que sejam as concepções dos agentes que emergem de sua prática
cotidiana, é por meio delas que eles tornam o mundo inteligível para si mesmos e são
capazes  de  assumir  as  atitudes  e  comportamentos  adequados  àquelas  relações.
(DUAYER, 2001, p. 18)

Utilizamos esse raciocínio para pensar as consequências sociais da aplicação em larga
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escala das medidas da pedagogia do capital ou do neotecnicismo. O resultado de seus esforços

para melhorar a atual condição da educação brasileira não depende diretamente da presença

de valores éticos mais nobres ou da formulação de políticas curriculares mais abertas. Como

práxis social, fundamentada teoricamente e articulada a ações concretas, ela pode muito bem

funcionar.  Portanto,  o  centro  da  crítica  ao  neotecnicismo  não  deve  residir  nos  aspectos

utilitários  ou  operativos  dessas  políticas,  devendo  estar  exatamente  nos  valores  que  tais

medidas podem difundir e sedimentar na sociedade brasileira. 

Pautar critérios para o estabelecimento da qualidade em educação é tarefa penosa, cuja

simplificação, na criação de um índice como o IDEB, parece ser a solução mais pobre. No

entanto, há uma tentativa de síntese, elaborada por Luís Fernandes Dourado, que nos auxilia a

progredir na argumentação:

Pensar  a  qualidade  social  da  educação implica  assegurar  um processo  pedagógico
pautado pela  eficiência,  eficácia  e  efetividade social,  de  modo a  contribuir  para  a
melhoria da aprendizagem dos educandos, em articulação à melhoria das condições de
vida e de formação da população. (DOURADO, 2007, p. 940)

Na  direção  proposta  por  Dourado,  acreditamos  que  a  plena  realização  da  pauta

tecnicista poderia, de fato, auferir alguma qualidade social à educação pública brasileira. Se

imaginarmos o FUNDEB operando com uma base de recursos ampliada, e se a vinculação de

recursos  oriundos da  extração do petróleo  garantisse  essa expansão,  além do progressivo

alcance  das  metas  de  elevação  do  IDEB  (apesar  das  artimanhas  de  maquiagem  dos

resultados), seria possível ocorrer, na base desse desenvolvimento, um “processo pedagógico”

que aumentasse a eficiência entre a “melhoria da aprendizagem dos educandos” e a “melhoria

da formação da população.”

A tarefa da crítica social não deve ser a de desqualificar o programa neotecnicista, de

corte social-liberal, como incapaz de promover melhorias à educação do país. Diversamente,

ela  precisa apontar  que os instrumentos  utilizados para a obtenção desses  resultados,  que

podem demonstrar-se até viáveis, se empregados por longo prazo, solapam as bases de uma

educação plural e se orientam eticamente a consolidar as premissas da sociedade de mercado. 

A crítica de Luiz Carlos de Freitas ao programa norte-americano No Child Left Behind,

que se tornou também a crítica tardia de uma de suas idealizadoras – Diane Ravtich –, vai no

sentido  inverso  do  que  acabamos  de  afirmar.  Segundo  muitos  indicadores,  o  radical

neotecnicismo dos governos George W. Bush derrubou terrivelmente os índices de qualidade

da educação nos Estados Unidos (FREITAS, 2012), o que induz muito pessimismo sobre sua

adoção no Brasil. Mas a analogia entre essas duas realidades pode ser bem mais complexa.
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Em primeiro lugar,  as deficiências de educação no Brasil  são enormes,  provavelmente ao

ponto de que a simples elevação do financiamento da educação pública, como foi posta em

curso, poderia ser capaz de promover um certo avanço qualitativo estrutural. Por outro lado, o

governo federal não chegou a implementar as diretrizes mais extremistas de responsabilização

do  neotecnicismo,  como,  por  exemplo,  a  variação  da  remuneração  dos  profissionais  da

educação de acordo com os resultados de testes padronizados, como ocorre no estado de São

Paulo. 

O  economista  Jorge  Arbache,  que  se  licenciou  do  Banco  Mundial  para  prestar

assessoria ao BNDES no governo de Dilma Rousseff, comparou a produtividade do trabalho

do Brasil com outras nações integrantes dos Brics. Segundo ele, no Brasil

O aumento da produtividade requer ainda a melhoria da qualidade da educação, o
aumento da produtividade do setor informal e das micro e pequenas empresas e o
incentivo à meritocracia, de forma a valorizar a acumulação do capital humano e o
desempenho no trabalho. Essa agenda terá que contar com o apoio de reformas que
ajudem a mitigar os efeitos das mudanças demográficas no mercado de trabalho, como
a flexibilização da legislação trabalhista e a mudança na legislação previdenciária,
para  que  as  pessoas  não  se  aposentem  tão  prematuramente.  (ARBACHE  apud
FREITAS, 2011, p. 7)

Neste tipo de declaração, o maior perigo é pautar as políticas públicas pelos conceitos

de  meritocracia  e  capital  humano,  naturalizando  e  difundindo  seu  emprego  como  deve

pretender  o  TPE.  É  preciso  disputar  esses  valores  ideológicos,  rechaçando  a  ambos  na

salvaguarda  da  pluralidade,  da  cooperação e  na  defesa  de um processo  de avaliação que

oriente  a  aprendizagem  e  não  produza  rankings.  A  urgência  de  desnaturalizar  a  ética

competitiva e a infalibilidade dos mercados possui bons exemplos, como aqueles apontados

por Freitas, nos quais Finlândia e Uruguai, nas suas políticas públicas, negaram-se a elaborar

listas classificatórias de discentes ou escolas em exames nacionais ou a adotar outros meios

diretos de responsabilização. (FREITAS, 2012, pp. 390-391)

Analisando o PDE, e seus vínculos com a sociedade civil, Moacir Gadotti escreveu:

O movimento 'Compromisso Todos pela Educação' é impulsionado por empresários e
pelo Terceiro Setor. Esse é um dado positivo se realmente o empresariado nacional se
envolver com a educação. Uma força a mais aliada às ONGs, aos movimentos sociais
e  ao  magistério.  Resta  saber  até  onde  irá  o  fôlego  do  setor  privado,  até  bem
recentemente pouco mobilizado em favor da educação. O ministro confia muito no
envolvimento dos empresários na defesa do direito à educação. (GADOTTI, 2008, pp.
35-36)

O texto de Gadotti  padece de certa  ingenuidade.  De nossa parte,  avaliamos que a

positivação da  participação do empresariado nacional,  em uma cruzada pela  melhoria  do
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ensino público, dependeria de diretrizes estatais independentes e sólidas, também em diálogo

com  os  movimentos  populares  organizados  e  capazes  de  formular  autonomamente  suas

reivindicações.  No atual contexto,  em que nenhuma das duas premissas se apresenta com

vigor, ela somente tende a aumentar a associação da sociedade política, nos governos social-

liberais, com a sociedade civil burguesa do TPE, repercutindo nas políticas ministeriais os

valores típicos da ideologia dominante.77

77 Categorias, aqui, conforme a formulação de Gramsci. De acordo com o pensador italiano, toda práxis, ou
prática social, está predicada de uma orientação subjetiva fundada em uma forma organizada de cultura ou
filosofia. A isso ele dá o nome de ideologia. Assim, a ideologia integra um movimento cultural e ações
humanas “nas quais ela [filosofia] esteja contida como ‘premissa’ teórica implícita (uma ‘ideologia’, pode-
se dizer, desde que se dê ao termo ‘ideologia’ o significado mais alto de uma concepção do mundo, que se
manifesta na arte,  no direito, na atividade econômica, em todas as manifestações de vida individuais e
coletivas) – isto é, o problema de conservar a unidade ideológica em todo o bloco social que está cimentado
e unificado justamente por aquela determinada ideologia” (GRAMSCI, 2001, p. 99).
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C A P Í T U L O  2  

REFORMAS CURRICULARES BRASILEIRAS E O ENSINO POR COMPETÊNCIAS

Fui  criticado  por  querer  implantar  uma
espécie de “serviço mínimo”, como se todo o
ensino  obrigatório  estivesse  reduzido  a  uma
única  base.  A simples  leitura  do  texto  fará
justiça,  refutando  essa  suspeita:  está
claramente  enunciado  que  “o  ensino
obrigatório não se reduz a uma base comum”.
A  definição  dos  saberes  fundamentais  não
implica, de modo algum, em limitar-se a esse
ponto! O texto indica as principais direções,
detalha  alguns  elementos,  mas  está  aberto  a
todos  os  desenvolvimentos  possíveis.
Portanto,  a  base  constitui  também  uma
ferramenta  que  permite  ir  mais  longe,  uma
espécie de trampolim da educação.

Gilles de Robien78

Como lembra Tomaz Tadeu da Silva, a palavra currículo, em sua etimologia no mundo

antigo,  remetia  a  uma  competição  atlética,  a  pista  de  corrida  (2011,  p.15).  O  currículo,

portanto, representava o estabelecimento de um caminho, com direção e traçados delimitados,

por onde o competidor deveria seguir. Assim, numa transposição simples, a expressão, quando

levada ao universo da educação, passou a representar uma sistematização racional daquilo que

deveria ser ensinado e aprendido durante o percurso escolar, o estabelecimento do itinerário

de estudos, que envolve um processo de seleção entre os saberes, modos de ser e agir. Por

outro lado, também é inerente à existência do currículo a sua dimensão simultânea de poder,

cuja substância se refere à legitimidade das instâncias que estabelecem os conhecimentos que

deverão habitar a escola e as atribuições dessa instituição em determinado contexto social.

A era  das  reformas  educacionais  aqui  estudada,  manifestadamente,  fomentou  uma

série  de  transformações  nas  orientações  curriculares  da  educação  básica  no  Brasil.  Essas

mudanças nos currículos estiveram integradas ao ideário geral que impulsionou as próprias

reformas, especialmente no que se refere à conceituada “questão social”, segundo as diretrizes

78 Ministro da Educação da França durante o governo de Jacques Chirac, entre os anos 2005 e 2007 (apud
PERRENOUD, 2013, p. 180).
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social-liberais, que desejavam estimular um novo ciclo de expansão da economia mundial

com  base  nos  enunciados  da  teoria  do  capital  humano  e  suas  consequências  para  o

ordenamento  da  educação.  Desse  modo,  há sintonia  entre  as  discussões  curriculares  e  as

indicações  amparadas  por  organismos  internacionais,  como  o  citado  relatório  Delors

produzido pela UNESCO, embasadas por conceituações acadêmicas pós-modernas e também

sustentadas por institutos da sociedade civil  burguesa. É importante frisar que, como bem

destacou Zacarias Gama (2015a), o Brasil não foi “vítima” das instituições internacionais ou

de um movimento de rapina das nações centrais, que forçosamente teriam impingido, de fora

para dentro, o escopo das reformas. Ao contrário, é preciso reconhecer que no país sempre

houve intelectuais afinados com esses preceitos e colaboradores (coautores) dessas mesmas

medidas, vigentes em meio às políticas públicas e educacionais brasileiras desde meados da

década de 1990.79

Por  outra  perspectiva,  é  necessário  apontar  que  as  discussões  curriculares  se

estabeleceram como uma linha  específica  das  pesquisas  em educação,  com abordagens e

questões  integradas  à  didática,  avaliação,  organização escolar  geral,  etc.  Reconhecendo  a

complexidade desse campo de estudos e suas teorias específicas, serão objeto de nossa análise

apenas os documentos oficiais elaborados pelo governo federal que se dedicam a formatar

novas  orientações  curriculares  para  o  ensino  médio  brasileiro.  Não  serão  examinados,

destarte, as estratégias e repercussões dessas propostas nas escolas, que compõem o que Nilda

Alves  e  Inês  Barbosa  de  Oliveira  propuseram  chamar  de  teoriaspráticas,  resultantes  da

negociação entre inúmeros outros componentes do cotidiano na educação escolar (ALVES e

OLIVEIRA, 2012, p. 70). Não se deve perder o discernimento sobre as possíveis distâncias

entre as proposições oficiais e aquilo que verdadeiramente se experimenta na rotina escolar,

compreendendo o enorme espaço de negociação entre os documentos escritos formalmente e

as práticas habituais das escolas. Todavia, nosso objeto de pesquisa é a concepção de ensino

de história impulsionada pelas reformas recentes e, por isso, o lugar em que devemos buscar

sua  formulação  é  justamente  nos  documentos  emitidos  pelas  instituições  que  definem  a

estrutura curricular da educação básica.

79 Rejeitamos, por isso, a seguinte formulação, recorrente em muitos escritos sobre o assunto: “Também não é
possível ignorar o movimento que tem feito o Estado brasileiro, de assimilação acrítica de normas, modelos
e métodos dos países do núcleo orgânico, como resistência à periferização, sem a iniciativa de coordenar
ações inovadoras que não só confeririam identidade nacional aos seus sistemas educativos e de trabalho,
como também evitariam a submissão ao jogo de exploração e exclusão de seus cidadãos, como lógica de
manutenção da hierarquia econômica mundial” (RAMOS, 2006, pp. 169-170).
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2.1 – O estabelecimento de Parâmetros e Diretrizes Curriculares Nacionais.

De acordo com os documentos disponibilizados pelo MEC (BRASIL, 2000, pp. 7-8), a

proposta de estabelecimento dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) estava agregada a

um projeto mais abrangente de reformulação curricular de Ensino Médio, assim como de toda

a educação básica do país. Sua elaboração iniciou-se durante as últimas etapas de tramitação

da  nova  LDB,  durante  o  primeiro  mandato  de  Fernando  Henrique  Cardoso  (PSDB)  na

presidência, com a formação de uma equipe de trabalho que reunia integrantes de algumas

secretarias  do  ministério  em  parceria  com  professores  universitários  convidados.  Ainda

segundo  os  documentos  do  governo,  a  primeira  versão  dos  PCNs  foi  apresentada  pelos

professores Ruy Leite Berger Filho, então diretor do Departamento de Desenvolvimento da

Educação  Média  e  Tecnológica,  Avelino  Romero  Simões  Pereira,  responsável  pela

Coordenação Geral do Ensino Médio, e Eny Marisa Maia, coordenadora específica do Projeto

–  embora  os  documentos  não fixem com exatidão  a  data  de  conclusão  desses  primeiros

trabalhos80 (BRASIL, 2000, p. 7). De qualquer maneira, é preciso esclarecer que a elaboração

dos PCNs para o Ensino Médio guardou certa defasagem de tempo em relação ao mesmo

documento  dirigido  ao  Ensino  Fundamental,  ainda  que  as  suas  produções  tivessem

atravessado fases semelhantes (BONAMINO e MARTÍNEZ, 2002, pp. 369-372). Como nossa

proposta é estudar as mudanças operadas no Ensino Médio, nos concentraremos em analisar

exclusivamente os documentos dirigidos a essa esfera da educação básica.

De acordo com a Introdução do texto dos PCNs, disponibilizado pelo MEC em 2000, a

construção do texto contou com um primeiro escrutínio técnico promovido entre professores

universitários e as Secretarias Estaduais de Educação. Vencida essa etapa, ele foi submetido

ao  Conselho  Nacional  de  Secretários  de  Educação  (CONSED),  para  novas  avaliações

coordenadas pela Secretaria de Educação Média e Tecnológica do MEC. Finalmente, houve a

divulgação  pública  do  texto,  transformado  pelas  primeiras  etapas  de  discussão,  que

culminaram em um ciclo de debates públicos, abertos à população e organizados pelo jornal

Folha de São Paulo, no início de 1997.

80 Ruy Leite Berger Filho era licenciado em Letras, pela PUC-RJ, com especialização em Gestão da Educação
Tecnológica cursada nos EUA (Oklahoma State University).  Antes de compor o MEC, foi Secretário de
Educação do Estado do Piauí, se tornando intelectual orgânico das reformas educacionais no Brasil. Veio a
falecer há poucos anos. Avelino Pereira era professor da História da Universidade Federal do Estado do Rio
de Janeiro (UNIRIO),  tendo participado da coordenação do Ensino Médio no MEC, do comitê técnico
responsável  pelo  ENEM  do  INEP,  além  de  ter  sido  representante  brasileiro  no  Fórum  de  Educação
Secundária da UNESCO. Eny Marisa Maia possui doutorado em Administração Escolar pela Universidade
de São Paulo, defendido em 1993 (e, portanto, anterior à sua participação nos debates sobre a reformulação
curricular do Ensino Médio). Tempos depois, foi Secretária de Educação da Prefeitura de São Paulo durante
o governo de Marta Suplicy (PT). 
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De acordo com o mesmo documento, as consultas públicas foram encerradas e o texto

dos PCNs foi considerado finalizado em junho de 1997, tendo sido encaminhado ao Conselho

Nacional de Educação (CNE), em 7 de julho do mesmo ano, com um pedido de expedição de

parecer,  sob  relatoria  da  conselheira  Guiomar  Namo  de  Mello.81 O  parecer  do  CNE foi

aprovado  em 1  de  junho  de  1998,  sob  o  nº  15/98,  pela  Câmara  de  Educação  Básica,  e

embasou a aprovação, logo em seguida,  da Resolução nº 03/98, de 26 de junho de 1998,

estabelecendo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) .

O exame desse  processo  de  formulação  dos  PNCs e  das  DCNEM revela  a  quase

simultaneidade na elaboração de ambos os documentos,  com uma clara subordinação das

diretrizes – posto que elaboradas à luz dos debates públicos dos PCNs – aos parâmetros. Essa

constatação implica, por um simples silogismo, na primazia política do MEC (promotor dos

PCNs) – órgão de governo –, sobre o CNE – supostamente um órgão de Estado (que, de

acordo com Saviani,  tem se mostrado muito condicionado pela dilatação dos encargos do

executivo  federal,  segundo os  termos da LDB aprovada).82 Por  esse motivo,  é  necessário

explorar melhor as diferenças entre parâmetros e diretrizes.

A elaboração das diretrizes curriculares era matéria prevista pela lei nº 9.131 (de 1995)

como uma das responsabilidades do CNE, num caso claro de pré-regulamentação da LDB

(somente aprovada em 1996),  que  também veio  a  estabelecer  definições  semelhantes.  De

acordo com a lei de 1995, o CNE teria funções normativas, deliberativas e de assessoramento

no que  se  refere  à  educação nacional,  sendo sua incumbência,  especificamente,  deliberar

sobre as diretrizes curriculares nacionais – previstas como responsabilidade da União pela

Constituição de 1988. Contudo, a mesma lei ainda apontava que os relatórios e propostas do

CNE  somente  teriam  validade  quando  homologados  pelo  Ministro  da  Educação.  Esse

vaticínio sustenta a seguinte opinião de Saviani sobre o papel do CNE: “(...) que o Conselho

Nacional  de  Educação fica  reduzido,  na  prática,  a  um órgão assessor  do  Ministério  da

Educação” (2011, p. 10).

81 Guiomar  Namo  de  Mello  é  formada  em Pedagogia  pela  Universidade  de  São  Paulo,  com  mestrado  e
doutorado em Educação pela PUC/SP. Intelectual orgânica do PSDB, era deputada estadual na época de
criação do partido e integrou governos,  em várias esferas,  dirigidos pelo mesmo partido. Além disso, é
colaboradora de fundações privadas  ligadas ao grande capital e ao pensamento neoliberal mais extremista,
como a Fundação Victor Civita e a Fundação Pitágoras. Também colaborou com projetos educacionais junto
ao Banco Mundial, sendo uma das dirigentes mais importantes de todo o processo de reforma curricular
impulsionado pelos governos de Fernando Henrique Cardoso.

82 Entre as diversas mudanças sofridas pela LDB no debate durante sua tramitação no Congresso Nacional,
criticadas por  Saviani  ao  terem reduzido  a  potência  do  CNE na  regulação  do ensino brasileiro,  está  o
atrelamento das resoluções do conselho ao sancionamento do Ministro e as mudanças na fórmula de sua
composição. Tal como ficou a redação final da LDB, o CNE aparentava mais ser um órgão consultivo ligado
ao MEC do que a instituição normatizadora e dirigente da educação nacional (SAVIANI, 2011).
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Na opinião do pesquisador Carlos  R.  Jamil  Cury,  as  intenções  dos legisladores da

Carta, em 1988, ao preverem a elaboração das diretrizes curriculares, eram as de garantir uma

formação básica comum que servisse de referência para o ensino ministrado em todo o país –

ideia  controversa  que  prosseguiria  sendo  alvo  de  polêmica  durante  as  discussões  que

acompanharam a gestação do projeto de LDB (CURY, 2002, p. 189). A responsabilização do

CNE pela elaboração das diretrizes, por outro lado, asseguraria que fosse pautada uma política

de Estado, mais profundamente enraizada que as políticas transitórias de governo, em que se

verificam variações mais correntes e ligadas às conjunturas políticas e à correlação de forças

na sociedade política. 

Desse modo, a subordinação do CNE ao MEC, associada à divulgação pública dos

PCNs por parte do governo Cardoso, implicaram a 

subordinação  de  papéis  que  eram  dele  [governo]  e  de  outros  tantos  que  apenas
provisoriamente estavam nele. A resultante foi a elaboração dos PCNs como se fossem
a tradução do art. 210 da Constituição Federal. (CURY, 2002, p. 190)

A superposição de funções – MEC e CNE / PCNs e DCNs – fica ainda mais evidente

na apresentação dos parâmetros, assinada pelo Ministro da Educação:

Cumprindo dispositivo constitucional, que em seu artigo 210 determina a fixação de
conteúdos mínimos para o ensino fundamental, atendendo aos indicadores apontados
pelo diagnóstico levantado pelo Plano Decenal, e concretizando suas diretrizes.
Entendemos que a pertinência de uma referência curricular para o país está na garantia
ao  direito  de  todo  aluno  brasileiro  de  usufruir  do  conjunto  de  conhecimentos
cientificamente  elaborados  e  historicamente  acumulados  que,  articulados  com  o
respeito  às  características  regionais,  sejam imprescindíveis  ao exercício efetivo  da
cidadania. (Paulo Renato Souza apud CURY, 2002, pp. 190-191)

Apesar  da  falta  de  clareza  dos  dirigentes  do  MEC,  cujo  Ministro  parece  não

compreender como atribuição legal do CNE, e não de seu Ministério, o estabelecimento das

diretrizes nacionais, Cury argumenta que o texto final dos PCNs jamais poderia traduzir a

intenção da legislação de se determinar um conteúdo mínimo para orientar os currículos da

educação nacional. Diferentemente do que seriam as diretrizes, o texto dos PCNs contempla

proposições  éticas  gerais,  orientações  metodológicas  (sobretudo  de  trabalho  inter  e

transdisciplinar),  conteúdos  específicos  das  disciplinas  escolares  e  outros  chamados  de

transversais. O mais importante, todavia, é que sua redação explicitamente anuncia não ter o

caráter  de  obrigatoriedade,  elemento  distintivo  das  diretrizes  segundo  a  prescrição

constitucional.  Portanto,  apesar  de  pretenderem  ser,  conforme  afirmou  o  Ministro  Paulo
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Renato,  os  PCNs  não  eram,  de  fato,  o  cumprimento  do  previsto  na  Constituição  –  o

estabelecimento de conteúdos mínimos à educação nacional. 

Daí se compreende o movimento do CNE após a publicação dos PCNs: a tentativa de

estabelecer concretamente as DCNs, com os aspectos formais compatíveis com o que estava

previsto legalmente, sem, por outro lado, contrariar todo o debate suscitado pela publicação

dos parâmetros. De acordo com Cury:

Em que pesem a importância dos PCNs e a legítima função do executivo federal em
propô-los,  como  decorrentes  de  um  programa  de  governo,  ainda  que  sem
obrigatoriedade,  a  Câmara  de  Educação  Básica  [órgão  do  CNE],  depois  de
amadurecida reflexão em torno de competências estabelecidas e à luz dos dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais existentes, entende que sua função deliberativa
se volta para as diretrizes, que devem fundamentar a fixação de conteúdos mínimos
para  o  ensino  fundamental,  assim  como  para  qualquer  proposta  curricular,  nos
diferentes níveis possíveis: estaduais, municipais e os cabíveis às unidades escolares.
(CURY, 2002, pp. 192-193, grifos do autor)

A LDB, ao reforçar a necessidade de existência dessas diretrizes, aponta também que

sua construção deveria contar com a colaboração dos executivos das várias esferas, integrados

supostamente em um movimento amplo de debates na sociedade. Essa esperada colaboração

na estruturação das  DCNs foi  marcadamente  o expediente  utilizado para  a  produção dos

PCNs, ficando as diretrizes restringidas aos debates na Câmara de Educação Básica do CNE.

De qualquer maneira, a distinção entre parâmetros e diretrizes, segundo Cury, terminou por

aniquilar a ideia concreta de existência de um “currículo mínimo” (CURY, 2002, p. 195). Essa

sugestão fundamenta-se, por um lado, na possibilidade de que cada ente federativo elabore o

seu próprio parâmetro curricular (como fez a União) à luz das diretrizes nacionais, e, de outro,

na  necessidade  de  que cada  unidade  escolar  (ou  sistema público)  desenvolva  seu projeto

político pedagógico. Assim, conclui o autor, fica claro que as práticas pedagógicas efetivas

gozam de clara autonomia diante do estabelecido diretamente pelas diretrizes nacionais.

Esse histórico de construção articulada dos PCNs e DCNs (compostos entre 1997 e

1998) foi  alvo de um número grande de contestações,  entre  as  quais destacamos:  1  – as

relativas  a  seu  escopo  teórico  em articulação  com o  contexto  político  do  Brasil;  2  –  as

objeções referentes ao método de construção, por ser pouco participativo; 3 – a tendência de

articulação  entre  o  estabelecimento  de  componentes  curriculares  e  a  avaliação.  Essa

controvérsia  esteve  apoiada  em  muitos  organismos  da  sociedade  civil,  congregando  o

movimento docentes das diversas redes públicas e também pesquisadores universitários. Para

efeito  de  organização  da  nossa  pesquisa,  iremos  explorar  neste  capítulo  apenas  as  duas

primeiras,  pois  são  importantes  na  construção  de  uma  visão  geral  sobre  as  políticas
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educacionais do período. As questões referentes à articulação entre esses componentes do

universo curricular com as políticas de avaliação estarão melhor exploradas na seção dedicada

ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Assim, é importante ressaltar, que sobre as diretrizes e parâmetros formulados durante

o governo Cardoso, incidiram fortemente os condicionantes hegemônicos do neotecnicismo.

Sem destoar da resenha que fizemos, Ciavatta e Frigotto assim definiram a visão pedagógica

dominante no processo de formulação dos PCNs e DCNs:

Trata-se  de  uma  perspectiva  pedagógica  individualista,  dualista  e  fragmentária
coerente com o ideário da desregulamentação, flexibilização e privatização e com o
desmonte dos direitos sociais ordenados por uma perspectiva de compromisso social
coletivo.  Não  é  casual  que  a  ideologia  da  empregabilidade  esteja  no  centro  dos
parâmetros e das diretrizes educacionais e dos mecanismos de avaliação. (CIAVATTA
e FRIGOTTO, 2003, p. 108)

Analisando o texto das DCNs, aprovado em 1998, o artigo 2º propõe o amparo, na

organização curricular das escolas, de dois conjuntos de valores. O primeiro deles se reporta à

vida  em  sociedade,  destacando  os  fundamentos  da  cidadania  contemporânea  em  suas

dimensões de respeito aos “direitos e deveres”, ao “bem comum” e à “ordem democrática”. O

segundo  está  relacionado  aos  valores  humanos  gerais,  como  os  “vínculos  de  família”,  a

“solidariedade humana” e a “tolerância recíproca” (BRASIL, 1998b).

Apesar  da  previsão  legal  de  elaboração  de  uma  política  de  Estado,  cujo  traço

emblemático  é  a  busca  de  perenidade,  o  texto  das  DCNEM possui  embasamento  teórico

inspirado  pelo  modismo  pós-moderno.  Das  questões  mais  abrangentes  a  que  fizemos

referência,  foi  derivado  um  rol  de  princípios  “estéticos,  políticos  e  éticos”  traduzidos,

respectivamente, pelas alíneas I, II e III. Essa organização dos princípios não se deve ao acaso

e nem constitui uma abordagem completamente original, encontrando amparo, por exemplo,

entre as argumentações do paradigma ético-estético de Félix Guattari (1992, p. 21).

Essa  proposição  acompanha  o  movimento  geral  do  pós-modernismo  de

sobrevalorização da dimensão cultural nas experiências humanas, reforçando a subordinação

dos demais componentes da vida social e intelectual e sustentando o relativismo em contraste

com  a,  presumidamente  inepta,  tradição  cientificista.  Conforme  provoca  o  autor,  o

inconsciente e a histeria teriam sido produto da “invenção” da psicanálise por Freud, tanto

quanto o romantismo teria inventado um amor de novo tipo e o “bolchevismo” o sentimento

de classe (GUATTARI, 1992, p. 21). Com a centralidade no subjetivo, a estética, segundo o

autor,  seria um componente indissociável da criatividade humana – elemento presente em

toda ação ou reflexão da humanidade (GUATTARI, 1992, p. 137).
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Dessa forma, notamos no texto das DCNEM a seguinte redação referente ao universo

da estética:

I – a Estética da Sensibilidade, que deverá substituir a da repetição e padronização,
estimulando  a  criatividade,  o  espírito  inventivo,  a  curiosidade  pelo  inusitado,  e  a
afetividade, bem como facilitar a constituição de identidades capazes de suportar a
inquietação,  conviver  com  o  incerto  e  o  imprevisível,  acolher  e  conviver  com  a
diversidade,  valorizar  a  qualidade,  a  delicadeza,  a  sutileza,  as  formas  lúdicas  e
alegóricas de conhecer o mundo e fazer do lazer, da sexualidade e da imaginação um
exercício de liberdade responsável. (BRASIL, 1998, s/p)

Apesar de breve,  esta citação contém uma ampla gama de elementos para análise.

Ressaltamos, primeiramente, a presença da tríade estética, ética e política derivada do novo

paradigma  de  Guattari  e  do  ideário  pós-moderno.  Não  é  demais  reforçar  que  o  social-

liberalismo  –  doutrina  que  lastreava  tanto  o  programa  do  governo  Cardoso  quanto  o

movimento  “Todos  pela  Educação”,  impulsionado  pela  UNESCO  e  por  seu  associado

relatório Delors – possui diálogos com a tradição intelectual pós-moderna. Estudando autores

como  Luc  Ferry  e  Terry  Eaglaton,  a  pesquisadora  Rose  Meri  Trojan  sustenta  que  os

pensadores pós-modernos estimularam uma importante alteração de sentido para a palavra

estética. De acordo com a autora:

Essa nova estética, característica da cultura contemporânea e decorrente do processo
de  reorganização  produtiva,  identifica-se  com  o  individualismo  e  relativismo
absolutos, associados às teses do “cada um por si” e do “vale-tudo”. É esta retomada
do individualismo na filosofia, inaugurada por Nietzsche, na qual “não existem fatos”,
mas  somente  “interpretações”,  que  podemos   compreender  (…)  como  um
“subjetivismo total” ou um “relativismo absoluto”. Já não existe “verdade”, apenas
existem “verdades”, interpretações singulares. (TROJAN, 2004, p. 7)

Dessa forma, nota-se, subsumida ao texto, uma forte presença de valores ideológicos

não explícitos. Ademais, Trojan também sugere uma correlação entre a opção pelas diretrizes

pós-modernas  e  a  visão  dominante  quanto  às  transformações  econômicas  e  produtivas,

revelando aspectos muito presentes no discurso dos defensores da pedagogia neotecnicista.

Fundamentalmente,  as  DCNEM  não  desejam  convencer  as  escolas  a  adotarem  em  suas

práticas o ideário pós-moderno por força da ideologia e de seus argumentos fundamentais,

mas, sim, porque tais práticas irão colaborar na formação de adultos mais adaptados às novas

características do mercado de trabalho. Afinal,  como estabeleceu a LDB, as preocupações

com  o  mundo  do  trabalho  fazem  parte  dos  objetivos  gerais  da  educação  nacional.

Localizamos  esse  traço,  no  parágrafo  citado,  através  da  expressão  “(...)  facilitar  a
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constituição de identidades capazes de suportar a inquietação, conviver com o incerto e o

imprevisível (...)”.

Esse é um movimento bastante inusitado do pensamento social contemporâneo. No

passado,  e  podemos  nisso  fazer  referências  à  implantação  da  cultura  cívica  no  período

napoleônico francês, às premissas da educação democrática de John Dewey, e até a algumas

formulações como as de Paulo Freire e Célestin Freinet, havia certa expectativa de que uma

transformação  radical  nas  bases  da  educação poderia  colaborar  com o aprimoramento  da

sociedade.  Ou  seja,  através  de  mudanças  operadas  na  educação,  seria  possível  estimular

modificações  nos  princípios  éticos  partilhados  socialmente.  Essa  esperançosa  opinião,

contudo, foi fortemente criticada por pensadores nominados por Saviani como fundadores das

teorias crítico-reprodutivistas, que enxergavam a educação como subordinada às estruturas

fundamentais da sociedade capitalista, tornando-se, por essa razão, em veículo de reprodução

dos valores, normas e comportamentos da mesma sociedade capitalista. Portanto, ao invés de

transformar  a  sociedade,  era  o  sistema  educacional  que  reforçava  sua  reprodução  e

perpetuação (SAVIANI, 2008a, p. 13).

As questões suscitadas pelo neotecnicismo, por outro lado, rompem com ambas as

visões.  Não se trata  mais de mudar  a educação na expectativa de se operarem mudanças

sociais mais amplas, e nem de através dela conservar a atual moldagem social. Nessa nova

perspectiva, a sociedade já se transformou, basicamente como decorrência das transformações

econômicas resultantes de inovações tecnológicas, segundo sustentam seus apologistas, e a

educação precisará adaptar as novas gerações às mudanças ora em curso. O postulado da

neutralidade,  típico  do  tecnicismo,  passou  então  a  sustentar  a  insólita  ideia  de  que  um

processo inumano, a tecnologia, incide sobre a sociedade transformando-a e, diante disso, a

educação precisará resignadamente adaptar os seres viventes aos novos tempos. 

Nossa  perspectiva,  e  isso  precisamos  esclarecer,  move-se  em sentido  contrário  ao

dessa abordagem. De fato, desde fins da década de 1970, acompanhando, destarte, o triunfo

ideológico e político do neoliberalismo e de sua variação social-liberal, há um movimento

cada vez mais profundo de mudanças  no modo de produção capitalista.  Nas engrenagens

desse processo,  em estágio já  historicamente consolidado, sem sombra de dúvidas que as

inovações tecnológicas, sobretudo a informática e a robótica, tiveram um papel determinante

– fenômeno que,  acrescido das novas técnicas de gerenciamento da produção, vem sendo

chamado de  toyotismo. O problema está em situar essas tecnologias produtivas e gerenciais

como as causas fundamentais da nova concertação social, subordinando a história humana a

um incompreensível devir científico.
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De acordo  com  István  Mészáros,  ainda  na  década  de  1960  as  taxas  de  lucro  do

capitalismo ocidental começaram a decrescer velozmente, em um contexto histórico também

pressionado pelas rivalidades características da Guerra Fria (ANTUNES, 2011, p. 10). De

acordo com o mesmo autor, foi o agravamento dessa crise que irrompeu o processo acelerado

de transformações produtivas do capitalismo, ainda no ano de 1973. Ou seja, a inserção de

novas  técnicas  de produção e  gerenciamento da produção ocorreu premida por  poderosos

condicionantes  históricos,  com  igual  força  em  suas  dimensões  política  –  resultante  da

necessidade  de  soerguimento  do  capitalismo  em  função  da  disputa  planetária  com  o

socialismo soviético, cubano e chinês – e, também, econômica – com a busca de saídas para a

crise que se ampliava posteriormente a 1973.

Embora  pudesse  haver  alternância  em seu  epicentro,  a  crise  se  mostra  longeva  e
duradoura,  sistêmica  e  estrutural.  E  mais,  demonstrava  a  falência  dos  dois  mais
arrojados  sistemas  estatais  de  controle  e  regulação  do  capital  experimentados  no
século  XX.  O  primeiro,  de  talhe  keynesiano,  que  vigorou  especialmente  nas
sociedades capitalistas marcadas pelo  welfare state.  O segundo, de “tipo soviético”
(vigente, conforme Mészáros, na URSS e nas demais “sociedades pós-capitalistas”),
que, embora fosse resultado de uma revolução social que procurou destruir o capital,
foi por ele fagocitado. Em ambos os casos o ente político regulador fora desregulado,
ao  final  de  um  longo  período  pelo  próprio  sistema  sociometabólico  do  capital.
(ANTUNES, 2011, pp. 10-11)

Portanto, a sociedade estava mudando, impulsionada por uma das conjunturas de crise

mais graves do século XX. As saídas de corte neoliberal,  em que pese toda uma enorme

divergência em torno da propriedade de utilização do termo toyotismo, por isso, não se devem

nem ao destino, nem por obra da fantasmagórica tecnologia. Esta última, como na segunda

revolução industrial ou na mundialização do fordismo-taylorismo do pós-1945, sempre esteve

subordinada  às  ambições  humanas,  ainda que na  forma da relação social  especificamente

designada pela categoria  capital. As mudanças no mundo, a nosso ver, são resultantes dos

movimentos articulados por homens e mulheres agrupados em grupos de interesse, classes,

frações de classes,  cujos  objetivos  condicionam o impulso ao uso e desenvolvimento das

tecnologias. 

Por esse motivo, sustentar uma educação com base na adaptação dos educandos à nova

forma de organização da sociedade, é, no fundo, adaptá-los à nova hegemonia forjada pelo

neoliberalismo  e  pelo  social-liberalismo,  utilizando  as  mudanças  tecnológicas  como

justificativa à suposta “neutralidade” da pedagogia neotecnicista. Esse é o movimento que

sustenta a presença, na “Estética da Sensibilidade” segundo as DCNEM, da necessidade de se

conviver com o “incerto e o imprevisível”. A descentralização produtiva e dilapidação das leis
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de  amparo  ao  trabalho,  típicas  do  Consenso  de  Washington,  aumentaram  o  desemprego

estrutural,  a  rotatividade  dos  postos  de  trabalho  e  transformaram a  vida  das  pessoas  em

incertas  e  imprevisíveis.  Diante  disso,  ao  invés  de ampliar  os  laços  de solidariedade e  a

comunhão social para propor um novo ciclo de estabilidade e disciplinamento do capital, as

premissas  propostas  pelo  CNE  nas  DCNs  explicitamente  convidam  à  acomodação  e

aclimação. 

A angústia  humana,  nesses  tempos  de  alta  volatilidade  do  emprego e  subsistência

constantemente ameaçada, ficou assim registrada por Richard Sennett:

A seta do tempo se partiu; não tem trajetória numa economia política continuamente
replanejada, que detesta a rotina, e de curto prazo. As pessoas sentem falta de relações
humanas  constantes  e  duráveis.  Todas as  pessoas  que  descrevi  até  agora  tentaram
descobrir  a  profundidade  do  tempo abaixo  da  superfície,  quando nada  registrando
inquietação e angústia com o presente. (SENNETT, 2009, p. 117)

Conclusão semelhante, parece-nos, foi alcançada pelo trabalho coordenado por Lúcia

Neves,  no  qual  os  autores  propõem o conceito  da  pedagogia  da  hegemonia  associado às

reformas educacionais impulsionadas pelo social-liberalismo (NEVES, 2005). Com base nos

aportes teóricos de Antonio Gramsci, o estudo de Lúcia Neves explora as bases ideológicas da

proposta  neotecnicista,  que,  arriscamos,  se  equivale  conceitualmente  à  “pedagogia  da

hegemonia”,  sobretudo na sua filiação aos movimentos social-liberais,  ou de Terceira  Via

como enfatiza a autora. Uma vez mais, as reformas dirigidas à educação são associadas às

formulações  empresariais  através  de  fundações  privadas  e,  até  mesmo,  diretamente  às

parcerias com o Estado, ao gerenciamento com base no mercado, etc. 

Na mesma obra, há um capítulo dedicado aos PCNs – assunto que devemos explorar –,

assinado pela pesquisadora Ialê Falleiros. (2005) De acordo com a autora, os PCNs, e, de

nossa  parte,  também  as  DCNEM  (principalmente  na  alínea  II  do  artigo  3º),  conferem

centralidade às categorias de cidadania e equidade. Na visão desses documentos, a cidadania

estaria referenciada ao reforço dos expedientes que sustentam a sociedade liberal,  com as

possibilidades  de  seu  aprimoramento  confinadas  a  uma  aproximação  de  interesses  entre

população  e  empresários,  associadas  a  uma  pequena  ampliação  da  democracia  formal

(FALLEIROS,  2005,  pp.  212-213).  Simultaneamente,  tais  proposições  estariam

explicitamente baseadas nas teses de Edgard Morin, cujo pensamento sobre  a complexidade

embasaria  as  proposições  de  interdisciplinaridade  em  substituição  às  caracterizações  do

capitalismo  enquanto  sistema  social  global,  diluído  em  uma  pluralidade  de  questões

“planetárias” que integram a mesma teoria complexa. 
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Analisando  o  processo  de  construção  dos  PCNs,  Falleiros  aponta  que  houve  a

elaboração de pareceres sobre os textos iniciais por parte da ANPEd (Associação Nacional de

Pós-Graduação  e  Pesquisa  em  Educação),  nos  quais  se  destacavam  críticas  dirigidas  ao

presumido consenso das  ideias  pós-modernas  e  também ao exíguo prazo para os  debates

públicos sobre sua formulação (FALLEIROS, 2005, p.  215).  De acordo com a autora,  os

PCNs, ao incorporarem as teses referentes ao desenvolvimento de competências, conforme

preconiza o suíço Philippe Perrenoud, acentuaram ainda as ligações entre esse dispositivo de

governo e as necessidades apresentadas pela reestruturação da produção capitalista.

Para abreviar nossas considerações, reproduzimos uma resenha proposta pela autora

sobre as principais premissas orientadoras dos PCNs:

Em  termos  gerais,  os  fundamentos  pedagógicos  presentes  nos  PCNs  são:  (i)  a
psicologia  genética  e  suas  descobertas  no  campo da  construção  do  conhecimento,
enfocando o desenvolvimento cognitivo do aluno a partir de representações e em redes
não-estáveis  de  conhecimentos;  (ii)  o  enfoque  social  do  processo  de  ensino-
aprendizagem por meio da inclusão, no currículo do ensino fundamental, dos temas
transversais  (ética,  meio  ambiente,  trabalho  e  consumo,  orientação  sexual,  saúde,
pluralidade cultural) e da noção de interdisciplinaridade no currículo do ensino médio;
(iii) o desenvolvimento de competências (“aprender a aprender”) em substituição às
especializações tradicionais, tendo em vista as transformações no mundo do trabalho e
da vida trazidas pelas novas tecnologias – que demandariam novos aprendizados e
requalificações constantes. (FALLEIROS, 2005, p. 119)

Segundo o exposto, surgem como um importante complemento ao neotecnicismo, ou à

nova pedagogia da hegemonia, as formulações da chamada pedagogia das competências. De

inspiração  construtivista,  essa  nova  proposição  tem  sido  muito  ventilada  pelas  reformas

educacionais oriundas da década de 1990, principalmente relacionadas ao social-liberalismo.

Desejamos  enfatizar,  contudo,  que,  apesar  dos  múltiplos  contatos,  o  neotecnicismo  e  a

pedagogia das  competências  não são coisas  idênticas.  O neotecnicismo,  de acordo com a

abordagem que temos privilegiado, está mais vinculado às propostas gerais de organização da

educação, associadas às políticas públicas, às definições legais, às ações das redes de ensino.

De  outra  parte,  a  pedagogia  das  competências  se  detém  ao  debate  metodológico  e

procedimental,  às  formas de  empreender  o trabalho de ensino-aprendizagem,  basicamente

segundo  as  concepções  mais  recentes  da  psicologia  cognitiva,  atuando  de  modo

complementar às diretrizes gerais de caráter neotecnicista, em meio às reformas educacionais

brasileiras. 

Apesar  disso,  é  importante  enfatizar  que  a  opção  por  um  ensino  baseado  no

desenvolvimento de competências atravessa toda a estrutura dos PCNs. De acordo com o
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texto  dos parâmetros disponibilizado pelo MEC, em sintonia com muitos dos argumentos que

temos desenvolvido, deve-se dar ênfase ao

(…) aprender a conhecer, a base que qualifica o fazer, o conviver, o ser é síntese de
uma educação que prepara o indivíduo para os desafios futuros, em um mundo em
constante e acelerada transformação. A educação permanente e para todos pressupõe
uma  formação  baseada  no  desenvolvimento  de  competências  cognitivas,  sócio-
afetivas  e  habilidades  mais  específicas  e  igualmente  básicas  para  cada  área  e
especialidade de conhecimento particular. (…)
Cabe  ainda  observar  preliminarmente  que  as  competências  não  eliminam  os
conteúdos, pois que não é possível desenvolvê-las no vazio. Elas apenas norteiam a
seleção dos conteúdos,  para que o professor  tenha presente que o que importa na
educação básica não é a quantidade de informações, mas capacidade de lidar com elas
(…) (BRASIL, 2000, p. 11, grifos do texto)

Os PCNs do ensino médio organizaram o conhecimento escolar em três áreas de saber:

i)  linguagens,  códigos  e  suas  tecnologias;  ii)  ciências  da  natureza,  matemática  e  suas

tecnologias; iii) ciências humanas e suas tecnologias. No texto introdutório, há referências

esparsas à história da educação e, na descrição dos desafios da educação em fins do século

XX, farta utilização da linguagem pós-moderna (de onde retiramos o excerto citado). Para

cada  uma  das  três  áreas  do  saber,  o  texto  indica  as  competências  que  deverão  ser

desenvolvidas  pelo  processo  de  ensino-aprendizagem,  havendo  espaço  para  explicações,

argumentações e justificativas em torno das escolhas feitas. Por tudo isso, os PCNs terminam

por apontar, do ponto de vista curricular, tanto mais uma grade de competências e conceitos,

do que conteúdos disciplinares propriamente ditos. 

Assim mesmo, estamos de acordo com Maria Inês Bomfim (2008, p. 159), quando

alerta  que  as  DCNs  e,  principalmente,  os  PCNs  introduziram  “pelo  alto”  o  currículo

organizado  por  competências,  amparado  pelos  princípios  da  contextualização  e  da

interdisciplinaridade. Ademais, reconhecemos também que essa operação obedeceu a certo

vaticínio das principais frações políticas da burguesia, ao dar sustento a medidas operadas

pelo governo Cardoso. O reforço das diretrizes presentes nos PCNs ocorreria com o Plano

Nacional do Livro Didático (PNLD), incentivando a compra e recomendação, pelo governo,

de livros que estivessem acompanhando a discussão conceitual lançada pelos parâmetros. De

acordo com Marcelo Magalhães:

Com o lançamento dos PCNs, passa a ser muito recorrente a presença de selos nas
capas dos livros didáticos anunciando suas adequações aos Parâmetros. Logo, há um
movimento  de  revisão  dos  materiais  didáticos  feitos  pelas  editoras,  tanto  para  se
adequar à nova proposta curricular, como para se adaptar aos critérios de avaliação do
PNLD. (MAGALHÃES, 2007, p. 55)
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Portanto,  o  governo  fez  um  deliberado  esforço  para  adoção  do  ensino  de

competências,  tal  como  inscrito  nos  PCNs,  pelas  unidades  escolares.  Ou  seja,  apesar  do

discurso de que os parâmetros não seriam obrigatórios, há um impulso por parte do executivo

federal de persuasão ao seu estudo e adoção. Dentre esses expedientes, que reforçam a defesa

dos novos parâmetros, localizamos a criação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),

aprovado no mês anterior à publicação do dueto parâmetros e diretrizes.

Na  sua  primeira  versão,  em  1998,  o  exame  foi  elaborado  para  avaliar,  de  modo

voluntário, o desempenho de alunos que concluíam o ensino médio em todo o país. Nesse

mesmo  ano,  o  ENEM  contou  com  157  mil  inscritos83,  número  que  passou  a  crescer

velozmente a cada ano de aplicação do exame. O ENEM originalmente era composto por 63

questões de múltipla escolha, que envolviam as três grandes áreas do saber definidas pelos

PCNs,  além  de  uma  redação.  A formulação  das  questões  obedecia  a  uma  matriz  de  5

competências  subdivididas  em  21  habilidades  específicas,  baseadas  pedagogicamente,

segundo os documentos oficiais, nos princípios da LDB e na pedagogia das competências,

delineados  pelas  DCNEM  e  PCNs,  com  destaque  às  novas  teorias  dedicadas  à

contextualização de questões e formulações de situações-problemas.84 

De acordo com a pesquisa de Kátia Lima (2005), desde a sua origem o ENEM foi

concebido  como  método  alternativo  ou  complementar  de  seleção  para  o  ensino  superior

(LIMA,  2005,  p.  149).  Essa  possibilidade,  como  será  melhor  explorado  em  capítulo

específico, dilatava sua capacidade de incidir sobre as escolhas curriculares das escolas de

ensino  médio  e  fomentava  a  adaptação  ao  previsto  pelos  PCNs,  uma  vez  que  tais

procedimentos facilitariam o ingresso dos estudantes no curso superior. A mesma pesquisa

ainda  aponta  para  uma  ativa  negociação  de  encarregados  do  MEC  com  os  reitores  de

importantes universidades brasileiras, com vistas a viabilizar a transformação do ENEM em

ao  menos  uma  das  etapas  dos  seus  processos  seletivos  para  estudantes.  Os  primeiros

resultados  positivos  dessa campanha ocorreram com a  adesão de instituições  privadas  de

ensino superior. Na primeira versão do ENEM, em 1998, apenas duas instituições de ensino

superior (IES) utilizaram o ENEM para seleção de candidatos, número que subiu para 93 em

1999,  182  em  2000,  e  296  em  2001  (LIMA,  2005,  pp.  160-163).  Apesar  do  enorme

crescimento  das  adesões  ao  ENEM como método de  seleção,  as  principais  universidades

83 Números  apurados  por  Maria  Helena  G.  Castro  (2009,  p.  286).  Em 2002,  último  ano  do  governo  de
Fernando Henrique, o ENEM contou com 1.820.170 inscritos e 1.318.820 participantes, o que representa um
crescimento de 1.160% nas inscrições (LIMA, 2005, p. 163).

84 O ENEM guarda posição importante em nosso estudo e,  em função disso, a ele serão dedicadas seções
específicas da tese. Desse modo, os conceitos a que fizemos referência serão esclarecidos de modo oportuno.
O  que  pretendemos  fazer  nessa  parte  do  texto  é  relacionar  a  criação  do  ENEM  ao  contexto  de
implementação das reformas educacionais preconizadas pelo neotecnicismo.
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públicas  do  país,  reconhecidas  como  espaços  de  excelência,  apesar  do  avassalador

crescimento do número de instituições privadas durante o governo Cardoso, permaneceram

sem utilizar o exame para seus processos seletivos – situação que apenas mudaria durante o

governo Lula da Silva (PT-SP).

2.2 – A atualização dos documentos curriculares no século XXI.

Nos momentos finais do primeiro mandato de Lula da Silva, à sombra dos múltiplos

planos para a educação básica impulsionados pelo MEC (PNE, PDE e Plano de Metas), foram

iniciadas transformações na organização curricular da educação básica em aproximação com a

estrutura dos instrumentos avaliativos de larga escala estabelecidos. Essas mudanças tiveram

continuidade linear durante o governo de sua sucessora, Dilma Rousseff, também do PT, e

fecharam o ciclo de Fernando Haddad à frente do Ministério da Educação.

Houve,  nesse  contexto,  um esforço  prolongado  por  parte  do  MEC de revisão  das

diretrizes  curriculares  nacionais  elaboradas  na  década  de  1990,  provenientes  do  governo

Cardoso, conforme apontamos. É muito compreensível que, no período de elaboração de uma

série  de  planos  e  metas  para  a  educação brasileira,  fosse necessário  rever  suas  diretrizes

curriculares  com o  intuito  de  tentar  compatibilizar  suas  características  e  formato  com  o

movimento de transformação pretendido pelos planos de governo. No entanto, essa não é a

única razão para a publicação das novas diretrizes curriculares. De certa forma, os PCNs e as

DCNs elaborados durante o governo Cardoso, apesar das tentativas de persuasão descritas,

tiveram  impacto  modesto  sobre  a  efetiva  organização  curricular  das  escolas  brasileiras,

especialmente no caso do ensino médio. Portanto, o movimento que reconhecemos nas ações

do MEC passa,  pelo menos,  por três ambições articuladas: a)  remodelar  as DCNs com o

propósito de diminuir as resistências de docentes e gestores ao seu estudo e implementação;

b)  associar,  na  medida  do  possível,  as  diretrizes  com  a  orientação  político-pedagógica

presente no PDE e no Plano de Metas; c) utilizar as avaliações externas, SAEB e ENEM,

como indutoras das novas DCNs nas redes e escolas da educação básica. 

A primeira medida de grande expressão foi a publicação pelo MEC, em 2006, para o

segmento  da  educação  básica  que  estudamos,  das  novas  Orientações  Curriculares  para  o

Ensino Médio. O documento acompanhava a divisão de áreas do saber proposta pela matriz

vigente do ENEM, com cada volume dedicado a uma delas: Vol. 1 – Linguagens, códigos e

suas tecnologias;  Vol.  2 – Ciências da Natureza,  matemática e  suas tecnologias;  Vol.  3 –
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Ciências Humanas e suas tecnologias.85 De acordo com o texto de introdução das orientações

curriculares, sua elaboração teria iniciado em 2004 com um processo aberto de diálogo que

envolveu integrantes do MEC e professores universitários colaboradores, divididos em grupos

de trabalho organizados pelas três áreas do saber. O documento preliminar, ainda segundo o

MEC, foi divulgado à sociedade através de um Seminário Nacional sobre o Currículo do

Ensino Médio (sem data fixada pelo texto),  o que propiciou contribuições das secretarias

estaduais de ensino e também de docentes das redes de atenção à educação básica.86

A respeito do propósito das orientações curriculares, o texto aponta: 

Esta publicação não é um manual ou uma cartilha a ser seguida, mas um instrumento
de apoio à reflexão do professor a ser utilizado em favor do aprendizado. Esperamos
que cada um de vocês aproveite estas orientações como estímulo à revisão de práticas
pedagógicas, em busca da melhoria do ensino. (BRASIL, 2006a, s/p.)

O texto  de  apresentação ainda  esclarece  que  o  trabalho iniciado em 2004 tinha  o

objetivo preliminar  de ser uma atualização dos  PCNs,  compreendendo que os parâmetros

curriculares, como instrumento de intervenção política e pedagógica, estariam condicionados

ao contexto cultural e político de cada etapa histórica. Portanto, o tempo decorrente da sua

primeira elaboração justificaria o início do debate sobre as novas orientações curriculares.

Como a citação esclarece, as orientações não tinham o sentido de obrigatoriedade, sendo, por

esse motivo, de fato um documento que guarda paralelismo em relação aos PCNs. De modo

análogo ao ocorrido durante o governo Cardoso, a atualização dos PCNs, agora rebatizados

como  orientações  curriculares,  não  cumpriam  o  disposto  pela  LDB,  que  recomendava  a

existência  de  uma  base  curricular  nacional  que  fosse  comum  a  todo  o  território.

Consequentemente,  o  ciclo  de  atualização  curricular  para  a  educação  básica  brasileira,

considerando o cumprimento do estabelecido pela legislação, somente estaria completo com a

atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais.

As orientações curriculares aprofundaram suas ligações orgânicas com a matriz do

ENEM (cuja atualização também estava em gestação), estabeleceram clara filiação com os

documentos  curriculares  do  governo  anterior  e  mantiveram  a  centralidade  do

85 É importante lembrar que a matemática somente passou a ser considerada uma área em separado a partir da
reforma da matriz do ENEM realizada em 2009.

86 Em todos  os  três  volumes,  consta  o  nome dos  integrantes  da  equipe  responsável  pela  elaboração  das
orientações curriculares, como Equipe Técnica do Departamento de Políticas de Ensino Médio. Analisando
as  informações  disponibilizadas  pela  Plataforma  Lattes,  do  CPNq,  é  possível  afirmar  que  se  trata  de
funcionários do Ministério da Educação, a maioria de servidores estatutários, com formação em diferentes
áreas  do  saber  (com maior  presença  de  pedagogos).  Muito  provavelmente,  em função  da  extensão  do
trabalho  e  do  pequeno  número  de  integrantes  na  comissão,  essa  equipe  técnica  contou  com  outros
colaboradores  para  a  produção  dos  textos  das  orientações  curriculares  cujos  nomes  não  estão  nas
informações preliminares do texto.
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desenvolvimento de competências como eixo de organização curricular para o ensino médio.

O  volume  3  das  novas  orientações  curriculares,  dedicado  às  ciências  humanas,  possui  a

seguinte redação no capítulo referente ao ensino de história:

A  necessária  seleção  dos  conteúdos  faz  parte  de  um  conjunto  formado  pela
preocupação com o saber escolar, com as competências e com as habilidades. Por isso,
os conteúdos não podem ser trabalhados independentemente, pois não constituem um
fim em si mesmos, como vem sendo constantemente lembrado, “mas meios básicos
para  constituir  competências  cognitivas  ou  sociais,  priorizando-as  sobre  as
informações” (DCNEM, Artigo 5o, I). (BRASIL, 2006a, p. 86)87

Por  constituir  o  objeto  central  desta  tese,  será  necessária  uma  averiguação  mais

pormenorizada dos termos que regem o ensino de Ciências Humanas e, especialmente, o de

História. Como aqui se pretende construir uma visão geral sobre o texto, essas indicações

parecem ser suficientes, visto que as conceituações e suas justificativas foram apresentadas

com mais profundidade na abordagem anterior dos PCNs e na descrição dos significados que

os planos citados possuíam na pauta de medidas governamentais.

Complementarmente  à  atualização  dos  PCNs,  agora  chamados  de  orientações

curriculares, enquanto política de governo impulsionada pelo MEC, a renovação das diretrizes

curriculares  ocorreu  por  meio  de  uma  sequência  de  pareces  e  resoluções  emitidos  pelo

Conselho  Nacional  de  Educação.  As  novas  DCNs  para  a  educação  básica  não  foram

elaboradas de uma só vez, embora exista uma publicação condensando os pareceres do CNE,

que  possuem  caráter  de  fundamentação  pedagógica  e  bibliográfica  às  diretrizes,  e  suas

resoluções, que fixam, de modo técnico, os termos das novas diretrizes.88 Desse modo, cada

nível de ensino, além da educação básica em conjunto, possui um parecer e uma resolução da

Câmara de Educação Básica do CNE. As datas de publicação são as seguintes:

Câmara de Educação Básica / CNE89 Parecer Resolução

Educação Básica nº 7/2010 – 7 abr 2010 nº 4/2010 – 13 jul 2010

Educação Infantil nº 20/2009 – 11 nov 2009 nº 5/2009 – 17 dez 2009

Ensino Fundamental (9 anos) nº 11/2010 – 7 jul 2010 nº 7/2010 – 14 dez 2010

Ensino Médio nº 5/2011 – 4 mai 2011 nº 2/2012 – 30 jan 2012

Educação Profissional de Nível Médio nº 11/2012 – 9 mai 2012 nº 6/2012 – 20 set 201290

(Quadro elaborado pelo autor a partir de consultas a BRASIL, 2013b.)

87 A citação não só textualmente aponta a organização curricular por competências,  como também cita as
antigas diretrizes curriculares.

88 Nos referimos ao caderno “Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica”, editado pelo MEC em
2013 (BRASIL, 2013b).

89 Todos os dados extraídos das DCN's publicadas pelo MEC em 2013 (BRASIL, 2013b).
90 Resolução incluída, no caderno de textos, ainda sob a forma de projeto. Provavelmente seu exame pela

câmara de educação básica do CNE deve ter sido posterior ao envio do material para editoria e publicação.
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O caderno de textos  ainda possui  capítulos referentes  à inclusão de “componentes

curriculares”  das  escolas  indígenas,  quilombolas,  da  cultura  afro-brasileira  e  africana,  da

educação em direitos humanos e ambiental. Ao todo, são 562 páginas, o que torna seu exame

minucioso muito demorado e pouco produtivo às nossas finalidades. Assim, faremos alguns

apontamentos relativos ao ensino médio, nível da educação básica em que nossa pesquisa se

concentra,  apenas  para  construir  uma  visão  panorâmica  sobre  as  mudanças.  Será

indispensável também um retorno posterior ao tema com o objetivo de relacionar as diretrizes

curriculares reformadas e suas consequências ao ensino de História.

A primeira mudança de grande impacto sobre o ensino médio se reporta à Emenda

Constitucional nº 59, aprovada pelo Congresso em 11 de novembro de 2009. No artigo nº 208,

a alínea I passou a ter a seguinte redação: “educação básica obrigatória e gratuita dos 4

(quatro)  aos 17 (dezessete) anos de idade,  assegurada inclusive sua oferta gratuita para

todos os que a ela não tiveram acesso em idade própria” (BRASIL, 2009a, p. 63.047). Com a

extensão da obrigatoriedade do ensino até os 17 anos, tornou-se uma contingência também a

disponibilidade da oferta de ensino médio para o atendimento desta última faixa etária. Trata-

se,  portanto,  de uma alteração estrutural  e  de grandes proporções para a  educação básica

brasileira.

Um estudo da pesquisadora Sabrina Moehlecke (2012) aponta que recentemente houve

mudanças demográficas importantes em relação ao ensino médio no Brasil. A década de 1990

verificou uma grande expansão do número de matrículas nas redes de ensino do país para este

nível do ensino. Nesse período, segundo sua consulta à base de dados do INEP, o total de

matrículas dobrou nas regiões Sul e Sudeste, e chegou a um crescimento de 131% na região

Nordeste e 183% na região Norte (MOEHLECKE, 2012, p. 42). Na década seguinte (entre

2001 e 2007), o número de matrículas continuou se ampliando, mas em ritmo bastante menor

(Id, ibid.). Esses dados dão indícios de que a emenda constitucional citada, em lugar de fundar

um  movimento,  consolidou  o  crescimento  verificado  recentemente,  oferecendo  amparo

jurídico  para  a  responsabilização  do  poder  executivo  ao  atendimento  da  etapa  final  da

educação básica.  Em certa  medida,  esse crescimento demográfico também fundamenta as

mudanças  no financiamento  da  educação pública  que  estão  na  base  da  transformação do

FUNDEF em FUNDEB.

De toda forma, a grande expansão no número de matrículas também resultou em uma

elevação  do  percentual  de  evasão  e  na  defasagem  referente  à  idade  ideal  dos  alunos,

fenômenos principalmente ligados ao problema das repetências (MOEHLECKE, 2012, p. 43).
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Todos esses elementos precisam ser considerados na análise das novas DCNs para o ensino

médio (DCNEM), uma vez que explicitamente o documento procura articular as diretrizes

propostas com as modificações em curso na educação brasileira. Ademais, é importante notar

que as  transformações  que envolvem a demografia  e as definições curriculares  do ensino

médio estão inseridas na mesma conjuntura que a reforma promovida na matriz do ENEM,

conforme estabelece a Portaria nº 109 do INEP / MEC, de maio de 2009 (BRASIL, 2009b).

De acordo com Moehlecke,  as críticas  dirigidas às reformas curriculares propostas

pelo  executivo  federal,  durante  o  mandato  de  Fernando  Henrique  Cardoso,  se  baseavam

principalmente em dois argumentos. O primeiro associava as propostas curriculares, contidas

nos PCNs e nas DCNs, como descendentes diretos das ideias desenvolvidas pelos organismos

internacionais,   contendo,  por  isso,  um deliberado viés  político e  de classe.  Esse vínculo

explicava o acolhimento do projeto de organização curricular por meio do desenvolvimento

de  competências  cognitivas,  transformado  em  necessidade  pelas  novas  condições  da

organização  produtiva  e,  consequentemente,  das  exigências  do  mercado  de  trabalho.  Em

segundo  lugar,  sobretudo  na  proposição  dos  componentes  curriculares  transversais,  essas

propostas  curriculares  terminaram por  absorver  as  ideologias  típicas  da  pós-modernidade,

como analisamos anteriormente,  assumindo a defesa das ideias fundadoras do movimento

conhecido pela expressão multiculturalismo. Como apontou Jurjo Santomé:

(…) nas reformas dos sistemas de ensino aparecem conceitos e propostas tais como
descentralização;  autonomia  dos  centros  escolares;  flexibilidade  dos  programas
escolares;  liberdade  de  escolha  de  instituições  docentes;  necessidade  de  formação
continuada; superação do conhecimento fragmentado (…). Esses conceitos encontram
correspondência  nas  características  da  reorganização  do  mundo  produtivo:  na
descentralização das grandes corporações industriais; na autonomia relativa de cada
fábrica em decorrência do processo de desterritorialização das unidades de produção
e/ou  de  montagem;  na  flexibilidade  da  organização  produtiva  para  se  ajustar  à
variabilidade  de  mercados  e  de  consumidores  (SANTOMÉ  apud  MOHELECKE,
2012, p. 49)

As mudanças curriculares propostas entre o final do segundo mandato de Lula da Silva

e o início do governo de Dilma Rousseff, portanto, precisavam acomodar um grande número

de  inquietações.  Em primeiro  lugar,  era  necessário  construir  diálogos  tanto  com o  texto

anterior das DCNs, supostamente assentado sobre uma lógica de Estado com a chancela do

CNE, quanto com o teor das críticas a ele formuladas nos espaços acadêmicos. Além disso,

havia as alterações demográficas e as novas perspectivas decorrentes da obrigatoriedade de

frequência escolar aos adolescentes. Essa medida interditava a correspondência direta entre os

objetivos do ensino médio e o preparo aos estudos posteriores, resultante do conhecido caráter
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propedêutico desse nível da educação básica.  A meta de universalização do ensino médio

propõe  que  este  se  torne  um  ponto  de  fechamento  da  educação  básica  que  precisa  ter

finalidade e sentido em si próprios, com uma ligação próxima à vida imediata fora da escola,

sem  depender  de  desenvolvimentos  educacionais  posteriores  ligados  aos  bancos

universitários, cursos profissionalizantes, academias militares, etc. 

Por isso mesmo, simultaneamente aos debates sobre as novas DCNs, uma vez mais o

movimento  TPE,  a  partir  da  sociedade  civil,  mobilizou  seus  instrumentos  de  pressão  na

elaboração de propostas e sugestões ao país. As antigas 5 Metas para a educação nacional

ganharam a companhia, em 2010, de  5 bandeiras – i) melhoria da formação e carreira do

professor; ii) definição dos direitos de aprendizagem; iii) uso pedagógico das avaliações; iv)

ampliação da oferta de educação integral; v) aperfeiçoamento da governança e gestão91 –; e,

em 2013,  de  5 atitudes –  i)  valorizar  professores,  a  aprendizagem e  o conhecimento;  ii)

promover  as  habilidades  importantes  para a vida e para a  escola;  iii)  colocar  a educação

escolar no dia a dia; iv) apoiar o projeto de vida e o protagonismo dos alunos; v) ampliar o

repertório cultural e esportivo dos jovens.92

Diferentemente  das  publicações  anteriores,  onde  as  metas enunciavam  propostas

genéricas e mais ou menos universais, as bandeiras e  atitudes propostas pelo TPE possuem

em seus descritores mais que simplesmente o senso comum. Em primeiro lugar, destacamos o

explícito desejo de diálogo com as instâncias de governo, tanto pelas referências ao PDE,

IDEB e  outros  programas  e  iniciativas  do  MEC,  quanto  pela  proposição  de  uma  lei  de

responsabilidade educacional. Mais importante, todavia, é a presença explícita de ingredientes

do  neotecnicismo,  especialmente  em  relação  à  centralização  da  administração  e  do

planejamento curricular – tratados com a habitual “neutralidade”. Dessa forma, a segunda

bandeira trata do seguinte modo o direito à aprendizagem:

Embora  o  País  conte  com  a  chamada  Prova  Brasil,  com  o  Índice  Brasileiro  da
Educação Básica (Ideb) e  com metas  para  as  redes e  as  escolas,  ainda não foram
definidos os direitos de aprendizagem, as expectativas dos alunos brasileiros por série
ou por ciclo. Ou seja, os exames acabam cobrando algo que nunca foi estabelecido
pelo estado nem alinhado previamente com as escolas.

Faz-se urgente, portanto, elaborar e adotar esses direitos, para que as redes, as escolas
e os professores saibam a que objetivos pedagógicos precisam responder.93

91 Movimento Todos Pela Educação – 5 Bandeiras. Disponível  em: <http://www.todospelaeducacao.org.br/
indicadores-da-educacao/5-bandeiras>, acesso em 5 ago 2015.

92 Movimento  Todos  Pela  Educação  – 5  Atitudes. Disponível  em:  <http://www.todospelaeducacao.org.br/
indicadores-da-educacao/5-atitudes>, acesso em 5 ago 2015.

93 Movimento Todos Pela Educação – 5 Bandeiras. Disponível em: 
<http://www.todospelaeducacao.org.br/indicadores-da-educacao/5-bandeiras>, acesso em 5 ago 2015.
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Fica evidente, na citação, a necessidade de reforçar os instrumentos de indução das

novas práticas irradiadas pelos instrumentos neotecnicistas presentes nas políticas do MEC,

ainda que os  considere incompletos  ou insuficientes diante  das necessidades da educação

básica no país. 

Consideradas todas essas variáveis, a trajetória de construção das novas DCNs está

conectada, no encadeamento de políticas do governo federal, à publicação das orientações

curriculares para o ensino médio, em 2006, e às modificações propostas na matriz do ENEM

em 2009. A circulação desses textos contendo orientações do governo federal de natureza

curricular animou os esforços para a revisão das DCNEM através de debates públicos entre o

MEC e especialistas, concluídos com publicação do parecer pelo CNE, em maio de 2011.

Iniciando com uma análise sobre a estrutura vigente do ensino médio brasileiro, que

examina os novos marcos legais e o crescimento das matrículas verificado em nossa história

recente, o documento atesta a incompatibilidade entre as velhas bases que orientavam essa

modalidade  de  ensino  e  o  novo  perfil  exigido  à  conclusão  da  educação  básica.

Fundamentalmente, trata-se de uma crítica aos contornos rígidos do currículo praticado no

ensino médio, o que, segundo o documento, contrastaria com a pluralidade de futuros dessa

juventude que passou a ter acesso à última etapa da educação básica. Como aponta o texto:

A definição  e  a  gestão  do  currículo  inscrevem-se  em  uma  lógica  que  se  dirige,
predominantemente, aos jovens, considerando suas singularidades, que se situam em
um tempo determinado.  Os sistemas educativos  devem prever  currículos  flexíveis,
com diferentes alternativas, para que os jovens tenham a oportunidade de escolher o
percurso formativo que atenda seus interesses, necessidades e aspirações, para que se
assegure  a  permanência  dos  jovens  na  escola,  com  proveito,  até  a  conclusão  da
educação básica. (BRASIL, 2013b, pp. 154-155)

Por isso, estamos de acordo com a síntese proposta por Moehlecke, quando aponta que

se trata da tentativa de propor “uma grade curricular mais atrativa e flexível, capaz de atrair

o  aluno  para  o  ensino  médio  e  combater  a  repetência  e  a  evasão”  (2012,  p.  53).

Aparentemente,  os desafios propostos pelo novo texto se assemelham aos verificados nas

DCNEM elaboradas durante a década de 1990. Contudo, as críticas a elas formuladas pela

literatura, com base no seu acolhimento do vocabulário pós-moderno e na subordinação direta

aos interesses do mercado de trabalho, que correspondem, na prática, aos de empresários e do

capital, suscitaram mudanças na linguagem e nos referenciais teóricos. 

A necessidade  de  flexibilização  do  currículo,  adequada  ao  ensino  com  base  no

desenvolvimento das competências e habilidades – que dominam as matrizes de formatação

111



dos exames nacionais de larga escala –, passaram a ter justificativa, segundo o novo texto, no

perfil eclético da juventude que frequenta o ensino médio após o expressivo crescimento das

matrículas verificado recentemente, e não mais apenas no alinhamento com as necessidades

apontadas  pelo  mercado.  Assim,  simultaneamente  ao  crescimento  dos  componentes

curriculares previstos nas novas DCNEM (que passaram a incluir os estudos afro-brasileiros,

os direitos humanos, educação ambiental, educação alimentar, etc.), era necessário reconhecer

que o excesso de conteúdos inviabilizaria a organização escolar se o currículo não permitisse

a  liberdade de escolha (flexibilidade),  balizada  pelo  projeto político-pedagógico e  demais

parâmetros orientadores do ensino nas unidades escolares. No documento:

A definição  da  identidade  do  Ensino  Médio  como etapa  conclusiva  da  Educação
Básica precisa ser iniciada mediante um projeto que, conquanto seja unitário em seus
princípios  e  objetivos,  desenvolva  possibilidades  formativas  com  itinerários
diversificados que contemplem as múltiplas necessidades socioculturais e econômicas
dos  estudantes,  reconhecendo-os  como  sujeitos  de  direitos  no  momento  em  que
cursam esse ensino. (BRASIL, 2013b, p. 170)94

Por esse motivo, a maior característica das mudanças propostas pelas novas DCNEM

está na diversificação de propostas curriculares possíveis, que devem ser elaboradas a partir

de  uma  base  nacional  de  componentes  curriculares.  Há,  simultaneamente,  uma  enorme

dificuldade  associada  a  essas  mudanças,  visto  que  as  DCNEM  não  possuem  caráter

impositivo,  figurando  apenas  como  orientações  ou  diretrizes,  que  não  podem  ferir  a

autonomia regulatória das redes de ensino e do pacto federativo brasileiro. Essa é a razão, nos

parece,  para  a  afirmação  de,  pelo  menos,  três  instrumentos  de  disseminação  das  novas

diretrizes e das orientações curriculares, em associação à persuasão ao seu uso.

O  primeiro  deles  é  a  própria  normatização  prevista  pela  resolução  nº  2/2012  da

Câmara de  Educação Básica,  que induz as  potencialidades  de reorganização curricular  às

escolas, segundo o previsto nas DCNEM. É importante notar que esse primeiro instrumento

reforçava o programa intitulado Ensino Médio Inovador (ProEMI)95, lançado pelo MEC em

2009, posteriormente integrado ao PDE e ainda em vigência, que prevê, com o aumento da

carga horária das escolas, a implementação de inovações curriculares mediante orientação e

assessoria técnica oferecida pelo Ministério.

O segundo expediente  de  reforço  às  reformas  curriculares  está  na  composição  da

94 Essa proposição genérica se desdobra nos itens VIII, IX e X da proposta referente às Formas de oferta e de
organização do Ensino Médio elaboradas ao final das novas DCNEM (BRASIL, 2013b, p. 189). Seria uma
citação muito longa, mas, em síntese, é possível transformar os componentes curriculares transversais (como
os que referimos no parágrafo anterior) em projetos, disciplinas e outras modalidades de oferta opcionais,
não ficando claro se a opção é do corpo docente, discente ou de ambos.

95 O programa foi instituído pela Portaria nº 971 do MEC, de 9 de outubro de 2009.
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matriz dos exames nacionais, sobretudo, no caso em que temos privilegiado, a reformulação

do ENEM, também de 2009 (BRASIL, 2009a). Não apenas a confecção do exame se orienta a

partir de uma matriz de itens baseada no desenvolvimento de competências e habilidades,

como também houve a dilatação da importância social do exame no período estudado. Em 26

de janeiro de 2010, o MEC anunciou a criação do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que

rapidamente contou com a adesão da maioria das grandes universidades públicas do país,

pautando,  ao  menos  em  uma  das  fases,  seus  processos  seletivos  pelo  desempenho  dos

candidatos no ENEM (BRASIL, 2010).

Finalmente, ainda no primeiro mandato de Dilma Rousseff foi enviado, pelo MEC, ao

Congresso Nacional, o projeto de lei nº. 6.840,96 com tramitação bloqueada no Congresso, que

promovia alterações na LDB instituindo a jornada integral no ensino médio e consolidando as

alterações curriculares apontadas pelas novas DCNEM. Esse projeto de lei foi suplantado pela

Medida Provisória  nº  746, de 2016,  posterior  ao golpe parlamentar  do  impeachment,  que

impõe mudanças à organização do ensino médio com teor semelhante. Parece-nos, tomando

estes três elementos por conjunto, que não há disposição, na atual administração, para que tais

transformações curriculares sobre o ensino médio não sejam consideradas pelas instituições

de ensino do país, tal como ocorreu na década de 1990, nem que, para isso, essas alterações

sejam implementadas por força de lei.97 Para além das orientações curriculares para o ensino

médio  e  das  novas  DCNEM,  que  serão  estudadas  nesta  tese,  segue  em debate,  iniciado

durante o governo Rousseff e continuado no atual governo usurpador de Michel Temer, a

formulação  de  uma  Base  Nacional  Curricular  Comum,  cujo  conteúdo  e  polêmicas  não

constituirão nosso objeto de análise.

2.3 – A proposta de ensino voltada ao desenvolvimento de competências.

Como procuramos descrever,  a  recente formulação de novas  diretrizes  curriculares

para a educação básica brasileira esteve imersa em um contexto mais amplo de reforma dos

sistemas  educacionais  pelo  mundo.  Nesse  sentido,  é  importante  apontar  que  as  novas

propostas curriculares também resultam de um intricado sistema de pressões sobre as políticas

públicas,  onde sinteticamente se destacam: 1 – a  herança dos PCNs e DCNs do governo

96 O projeto passou pelas Câmaras especializadas, mas, no momento de redação deste texto, ainda aguardava
sua votação  em primeira  instância no plenário.  PL nº  6.840,  disponível  em <http://www.camara.gov.br/
proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=602570>, acesso 11 ago 2015.

97 É importante notar que a Medida Provisória citada foi assinada pelo presidente Michel Temer (PMDB), após
a destituição da presidenta Dilma Rousseff, em 31 de agosto de 2016, por meio de um golpe articulado por
forças parlamentares conservadoras, segmentos do poder judiciário e da grande mídia nacional.
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Cardoso; 2 – a consagração, especialmente entre as nações mais ricas, da chamada pedagogia

das competências e sua consequente prescrição por parte de organismos internacionais; 3 – os

interesses da grande burguesia financeira condensada no movimento TPE; 4 – as críticas entre

educadores  e  pesquisadores  brasileiros  sobre  as  finalidades  anímicas  do  programa  das

reformas; 5 – a natureza conciliatória inerente ao programa do social-liberalismo.

Esses sistemas conjugados de pressão, teorizados por Gramsci como o enredamento

entre a sociedade civil e a sociedade política, constituem os principais elementos do contexto

político de adoção da pedagogia das competências nas políticas curriculares estudadas por

nossa pesquisa – a saber, as orientações curriculares para o ensino médio, as DCNEM e a

matriz de itens da prova do ENEM. Por essa razão, é indispensável um posicionamento, com

clareza e concisão, a respeito dos principais elementos constitutivos dessa teoria, bem como,

na medida do possível, a síntese de algumas críticas formuladas à sua adoção. Evidentemente,

nesse percurso, será oportuno agir com diligência na referência aos principais argumentos que

sustentam  o  ensino  orientado  às  competências,  sem  que,  todavia,  se  aspire  isenção  ou

neutralidade, apontando nossas escolhas e o olhar global da tese sobre essas polêmicas.

De um modo geral, o ensino por competências é tratado, segundo seus propositores e

de acordo com a contextualização que tentamos construir, como uma atualização curricular

exigida pela sociedade contemporânea. Um primeiro argumento nessa direção aponta que a

crescente ampliação do ensino médio (ou secundário, segundo alguns autores estrangeiros,

que agora compõe parte da escolarização obrigatória no Brasil) implica o atendimento cada

vez mais frequente de um público que não necessariamente desenvolverá estudos posteriores.

Portanto,  seria  necessário  que o  novo currículo  para  esse nível  do ensino  considerasse  a

entrada  imediata  dessas  pessoas  no  mercado  de  trabalho,  apresentando-se  como  um

fechamento do ciclo acadêmico-escolar e formativo. Outra ideia, que se liga diretamente a

esse  entendimento,  aponta  que,  justamente  para  atender  às  exigências  atuais  de

empregabilidade, há uma quantidade enorme de novos saberes, conhecimentos e informações

que não caberiam na grade escolar atualmente prevista para o ensino médio.98 E mesmo na

hipótese  de  se  ampliar  a  carga  horária  ou  o  período  de  duração  do  ensino  médio,  há

conhecimentos na atual  sociedade tecnológica que ficam obsoletos  de modo muito veloz,

sendo uma exigência  recente,  para  empregabilidade,  que  as  pessoas  sejam capazes  de  se

atualizar autonomamente. 

98 Os autores variam na construção de listagens sobre quais saberes seriam estes. Para ficarmos em apenas um
exemplo, capaz de ilustrar o argumento a que estamos fazendo referência, Philippe Perrenoud sustenta que
está ausente da grade curricular escolar da maioria das escolas do mundo conhecimentos sobre psicologia,
sociologia,  ciências  políticas,  ciências  econômicas,  direito,  arquitetura  e  urbanismo,  entre  outras
(PERRENOUD, 2013, pp. 133-154).
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Por  tudo  isso,  a  chamada  pedagogia  das  competências  conecta-se  com  a  antiga

proposição pedagógica do “aprender  a  aprender”.  Ou seja,  o desejável  é  que a  escola dê

preferência ao desenvolvimento de competências em suas estratégias curriculares, permitindo

que  os  indivíduos  adquiram,  por  sua  própria  conta,  os  saberes  e  conhecimentos

complementares que sejam necessários ao aprimoramento de suas responsabilidades cidadãs

relativas  à  vida  em  sociedade,  assim  como  aqueles  requisitados  para  o  exercício  das

atividades profissionais. Segundo Cristina Alexandrini:

Perrenoud propõe a individualização e a diversificação dos percursos de formação, de
forma que a criança seja o centro da ação pedagógica e possa, assim, desenvolver
competências que eduquem para a cidadania. (ALESSANDRINI, 2002, p. 167)

A compreensão  sistêmica  dessa  proposta  pedagógica,  que  embasa  amplamente  as

recentes reformas curriculares mundo afora, deve iniciar com um exame sobre o significado

do termo competência. Esse esforço, contudo, esbarra na dificuldade decorrente da existência

de algumas disparidades na definição de competência tanto entre os autores-pesquisadores das

universidades,  quanto  em  meio  aos  documentos  institucionais  de  muitos  governos  e

organismos  internacionais.  Assim,  escolhemos  como  “orientador”  para  explorar  as

proposições  do  ensino  por  competências  o  pesquisador  suíço  Philippe  Perrenoud.  Essa

escolha  se  sustenta,  primeiramente,  por  Perrenoud  ser  notoriamente  um  dos  maiores

divulgadores dessa nova abordagem curricular, escrevendo sobre o assunto há pelo menos

duas décadas. Além disso, é pública a sua colaboração com diversos esforços governamentais

e de órgãos internacionais, no contexto das reformas, de tentar formular concretamente ações

políticas e propostas curriculares fundamentadas no ensino por competências. É importante

também apontar  que,  para  essa  abordagem,  não  faremos  referência  a  escritos  antigos  de

Perrenoud, datados do início do debate internacional sobre a pedagogia das competências, de

modo a poder articular, em nosso exame, algumas das respostas formuladas pelo autor às

objeções que essa teorização recebeu nos últimos anos.

É preciso assinalar, coerentemente com o autor, que sua colaboração com o processo

de reformas educacionais e curriculares raras vezes significou seu endosso aos programas tais

como foram implementados ou concluídos. Ao fim e ao cabo da produção textual, por parte

dos governos e instituições internacionais,  frequentemente os documentos se afastaram do

entendimento que Perrenoud guardava sobre a definição de competência, e até sobre outros

assuntos associados, como os objetivos do ensino, métodos de avaliação, etc. De uma maneira

geral,  a  maior  reclamação  do  autor  frente  ao  produto  de  muitas  reformas  curriculares
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nacionais é que elas fraquejaram na defesa das competências, diante da resistência de muitos

dos agentes da comunidade escolar – motivados por incompreensões teóricas, receios ante

mudanças mais profundas, conservadorismo simplesmente, etc. –, especialmente no que se

refere à resistência das disciplinas escolares tradicionais, temerosas da perda de seu espaço ou

primazia na grade curricular estabelecida. Nos seus termos:

Não basta apenas ter prudência de não tocar nos saberes escolares. Algumas reformas,
apesar de prudentes a este respeito, foram descaracterizadas, perderam a sua força ou
acabaram  sendo  abertamente  abandonadas  em  razão  das  oposições,  sobretudo  no
ensino médio. Qualquer remanejamento de maior porte envolvendo os conhecimentos
e  as  disciplinas  escolares  suscitaria  uma  resistência  muito  maior,  não  apenas  dos
lobbies disciplinares, que não têm a mínima intenção de perder a sua “participação no
mercado”, mas também dos “consumidores da escola”, satisfeitos com o sistema atual.
(PERRENOUD, 2013, p. 17.)

Afora as ressalvas anotadas, a primeira questão a se apurar é o significado assumido

pelo termo competência. Em primeiro lugar, deve-se enfatizar, são muitos os estudiosos da

área de Educação que escreveram sobre o assunto recentemente e a expressão também esteve

presente em diversos textos governamentais que pretendiam propor novos rumos à educação

básica de seus sistemas de ensino,  o que significa,  por  consequência,  que é  muito difícil

formular uma definição para competência de alcance consensual ou universal. Nossa escolha,

portanto, é acompanhar Perrenoud, que, por sua vez, buscou referências em Piaget, Guillevic,

Gillet, Tardif e Le Boterf. De modo sintético, o autor propõe o que admitiremos, para efeito da

nossa análise, como a definição-padrão para o vocábulo: “competência é o poder de agir com

eficácia em uma situação, mobilizando e combinando, em tempo real e de modo pertinente,

os recursos intelectuais e emocionais” (PERRENOUD, 2013, p. 45).

Essa curta definição parece compreender um universo muito extenso de proposições

teóricas e conceituais. A primeira perspectiva deduzida a partir da frase, tal como construída

pelo autor, é que há uma clara relação da competência com um tipo de saber atitudinal, ou um

saber em ação, expresso na sentença: “competência é o poder de agir”. Essa assertiva, do

saber  em  ato,  abre  um  grande  número  de  divergências  decorrentes  das  múltiplas

interpretações atinentes a essa ideia, cujo aprofundamento implicaria em um distanciamento

dos propósitos de nossa pesquisa. Apesar disso, é importante registrar que muitos autores

apontam que esse raciocínio foi inspirado pela conceituação dos esquemas de ação propostos

por Jean Piaget, que se referem a determinadas formas de agir dos seres humanos que se

repetem,  caso  confrontadas  a  um  conjunto  de  situações  semelhantes.  Assim,  o

desenvolvimento  das  competências  terminaria  por  ser,  com  a  sugestão  piagetiana,  a
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construção de um repertório de memórias de esquemas de ação afiliados a situações mais ou

menos universais e semelhantes (PIAGET apud PERRENOUD, 2013, p. 51). Perrenoud, para

além das  referências  a  Piaget,  compatibiliza  essa  proposição também com a definição  de

hábito, concebida por Pierre Bourdieu, pois a competência poderia explicar a chamada “ilusão

da  espontaneidade”,  moldando  o  comportamento  automático  das  pessoas  frente  a

determinadas  situações  previstas,  fenômeno  que  normalmente  é  considerado  como  um

simples agir com naturalidade (Idem, p. 52).

Toda  essa  construção  argumentativa  sugere,  consequentemente,  que  a  educação

deveria, através da apresentação de um conjunto de situações-problemas que partilham de

uma mesma estrutura,  estimular o desenvolvimento de comportamentos (competências) de

referência  frente  a  essas  mesmas  situações.   Novamente  nas  palavras  de  Perrenoud,  a

competência “é uma espécie de memória da inteligência passada, individual ou coletiva, e

uma forma de rotinização da colocação dos recursos em sinergia” (Idem, p. 51). Isto posto,

há uma relação de interdependência entre o desenvolvimento de determinadas competências e

a delimitação de um âmbito específico de situações a que elas se relacionam.

Retornando à síntese que chamamos de definição-padrão, Perrenoud sustenta que as

competências, ou saberes em ação, também requerem para seu pleno exercício a mobilização

de  recursos  (intelectuais  e  emocionais).  Esses  recursos,  segundo  o  autor,  poderiam  ser

divididos em dois grupos basicamente: os recursos internos e externos. Os externos são assim

chamados  por  constituírem  objetos  ou  coisas  externas  aos  sujeitos,  como  ferramentas,

aplicativos  tecnológicos,  instrumentos,  mesmo  que  sua  operação  também  exija  saberes

específicos  relativos ao seu manejo (e,  portanto,  outros  recursos internos).  Já  os  recursos

internos, definidos como aqueles inerentes aos sujeitos dos saberes em ação (competências),

são  subdivididos,  segundo  sua  abordagem,  em  duas  naturezas  distintas  –  os  saberes

propriamente  ditos99 e  as  habilidades.  Resumidamente,  esses  saberes  estão  ligados  às

informações e conhecimentos formais adquiridos por nosso intelecto, sendo tradicionalmente

os  objetos  dos  currículos  disciplinares  dos  sistemas  escolares,  e  que  frequentemente

encontram-se  codificados  na  forma  de  textos  contendo  “definições,  leis,  regularidades,

causalidades” (Idem, p. 47).

As  habilidades,  por  sua  vez,  remetem também a  uma variedade  de  definições  na

99 O processo de teorização que estamos abordando vai mais além dessa definição. Em diálogo com outros
autores, Perrenoud sustenta que os saberes adquiridos pelas pessoas podem ser organizados em três ordens
de natureza: os saberes declarativos, os saberes processuais e os saberes condicionais. Consideramos pouco
relevante aos nossos propósitos o exame de cada uma dessas categorizações, cabendo o registro de que eles,
de muitos modos, agrupam em si os conhecimentos técnico-científicos que estão presentes na organização
disciplinar dos currículos escolares tradicionais. 
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literatura  especializada,  compreendendo  pesquisadores  das  áreas  de  educação,  psicologia,

administração, etc.,  e apresentando as mesmas dificuldades que as competências para uma

tentativa de síntese como a que pretendemos.100 Uma vez mais, seguiremos acompanhando

Perrenoud,  que  também  define  as  habilidades  como  saberes  em  ação  (tais  como  as

competências),  porém  de  escala  inferior  e,  portanto,  de  abrangência  menor  que  as

competências. Assim, competências e habilidades são definições que reportam a fenômenos

de  mesma  natureza,  embora  sua  força  e  abrangência  sejam  distintas,  ao  ponto  de  as

habilidades figurarem como pré-requisitos, ou recursos, ao desenvolvimento de competências.

Segundo o próprio autor:

No que me diz respeito, proponho que falemos de competência quando se tratar do
domínio global de uma situação, e de habilidade no caso do domínio de uma operação
específica que, sozinha, não seria suficiente para enfrentar um conjunto de parâmetros
a  serem  geridos.  Assim,  as  competências  estão  relacionadas  a  um  conjunto  de
situações, e as habilidades a operações ou a esquemas que podem funcionar como
recursos a serviços de múltiplas competências. (PERRENOUD, 2013, p. 49)

Com esta síntese, acreditamos ter elucidado os fundamentos da definição-padrão para

a  competência,  segundo  propõe  Perrenoud,  traduzida  como  uma  ação  eficiente  ante

determinada situação ou contexto, que requer a mobilização de certo conjunto de recursos –

saberes e habilidades para o cumprimento de suas finalidades. Ainda que não seja uma síntese

unânime,  essa  abordagem está  muito  próxima  do  embasamento  utilizado  pelo  MEC nas

políticas de reforma curricular no Brasil que procuramos analisar. 

A proposta de articular os currículos de ensino ao desenvolvimento de competências,

desde  sua  primeira  experimentação,  tem  sido  razão  para  muitas  incompreensões  e

divergências,  muitas delas em decorrência das dificuldades que essas proposições teóricas

trazem para sua assimilação no cotidiano escolar. É admissível que essas ideias conflitem com

programas que possuem uma bagagem conceitual anterior (como a organização por objetivos

ou a orientação construtivista  lato sensu) e um histórico, especialmente no ensino de nível

médio, de divisão de seus programas nas fronteiras tradicionais das disciplinas escolares.

A título de exemplo, Perrenoud cita a reforma curricular impulsionada pelo governo da

100 Para  efeito  de  exemplificação  das  dificuldades  no  uso  desses  termos  –  competências  e  habilidades  –,
trazemos  aqui  uma  avaliação  que  especialistas  em  psicologia  cognitiva  fizeram  da  matriz  antiga  de
competências do ENEM com base nos estudos de modelos de inteligência de John B. Carroll. “Parece-nos
imprescindível reduzir a confusão de nomenclaturas, sendo que uma sugestão possível seria denominar as
cinco competências de 'competências gerais' e as 21 habilidades de 'competências específicas'. (…) Com
base nas análises por nós efetuadas em outros estudos, é provável que o ENEM se correlacione mais com
medidas  de  inteligência  fluida  do  que  com  inteligência  cristalizada,  se  comparado  com  as  provas
tradicionais centradas no conhecimento” (PRIMI et al., 2001, p. 158).
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França, a partir de 2006, que continha a seguinte lista de 7 grandes competências a serem

desenvolvidas pela escola básica:

1. Domínio da língua francesa.
2. Prática de uma língua estrangeira moderna.
3. Os principais elementos da matemática e da cultura científica e tecnológica.
4. O domínio das técnicas usuais da informação e da comunicação.
5. A cultura humanista.
6. As competências sociais e cívicas.
7. A autonomia e a iniciativa. (Apud PERRENOUD, 2013, p. 88)

A análise dessa lista, tendo em vista a definição com que temos trabalhado, deixa claro

não  haver  concretamente  nenhuma  competência  proposta  pelo  governo  francês.  Não  há

referência à família de situações em que o estudante deve tornar-se competente, e nem aos

recursos ou insumos necessários para articular um agir competente. A lista se assemelha mais

a um apanhado de objetivos genéricos que, com muito pouca alteração, estaria adequado para

a maioria dos sistemas educacionais do mundo. Cada uma dessas “grandes competências”

possui um descritor no texto do governo francês, cujo exame, todavia, também não apresenta

maior proximidade com a definição trabalhada de competência, principalmente por dialogar

mais com os conteúdos internos das disciplinas tradicionais que com famílias de situações-

problemas ligadas à vida profissional ou posterior à escola.  Este exemplo foi selecionado

apenas para ilustrar o argumento apresentado, cumprindo registrar que Perrenoud foi além em

suas  considerações,  examinando  documentos  da  União  Europeia  e  de  outros  Estados

nacionais – como Canadá, Bélgica, etc.

O levantamento apresentado pelo autor ainda abrange a tensão entre a proposta de

trabalho com o desenvolvimento de competências e a organização tradicional e disciplinar dos

currículos  escolares.  Afinal,  como  ocorreria,  do  ponto  de  vista  prático,  a  formação  de

estudantes competentes? Seria mediante o acréscimo de novas disciplinas orientadas a cada

competência estipulada pelo programa, acarretando a diminuição do espaço disponível para as

disciplinas  tradicionais  no  horário  escolar?  Esse  tipo  de  solução,  segundo  Perrenoud,  se

revelou insatisfatória por uma série de razões, como a impossibilidade de acomodar de modo

razoável  o  aumento  na  jornada  escolar  necessária,  as  resistências  inevitáveis  de  alguns

professores cujas disciplinas perdessem espaço no novo arranjo curricular, as pressões de pais

e das universidades diante de mudanças que pouco compreendem, e assim por diante. Para

propor uma solução a esse tipo de impasse, conforme já foi antecipado, Perrenoud propõe a

retomada da proposta,  que obteve destaque nos anos 1970, do “aprender  a  aprender”,  ao

repensar o papel da escola incorporando de modo transversal e contínuo a preocupação com o
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desenvolvimento das competências entre os estudantes.

Dessa  forma,  é  necessário  um  agir  simultâneo  capaz  de  integrar  os  conteúdos

disciplinares  já  estabelecidos  com  o  desenvolvimento  das  competências,  operando  um

deslizamento dessa tensão para questões de natureza metodológica no processo de ensino-

aprendizagem. Segundo o autor, “só se pode aprender lidando com saberes reais e tendo

tempo para assimilá-los na escola, mesmo que o principal objetivo não seja memorizá-los, e

sim preparar-se para assimilar saberes da mesma natureza quando eles forem pertinentes, em

outro  momento  da  vida”  (PERRENOUD,  2013,  p.  197).  O  autor  reconhece  o  tom

conciliatório da concepção posta dessa maneira, mas acredita que não há outra possibilidade

de acomodação possível entre o desenvolvimento de competências e a necessária partilha dos

saberes científicos escolares, tendo de ocorrer um processo de miscigenação entre os dois

olhares. Mais claramente:

Talvez seja necessário buscar um meio-termo, ou seja,  não orientar  inteiramente o
currículo para o desenvolvimento de competências, mas não deixar de desenvolver
aquelas que seriam necessárias para todos os jovens na idade de 15 ou 16 anos, ou
mesmo antes. (PERRENOUD, 2013, p. 202)101

Essa forma de abordar a questão ora se assemelha a uma espécie de concessão a um

certo tradicionalismo escolar, mas, em outros momentos, parece ser uma inevitabilidade da

abordagem por competências. Em diversas ocasiões, Perrenoud aponta que a única forma de

ocorrer o desenvolvimento das competências é mediante a aprendizagem de algum tipo de

saber e que, portanto, seria impossível desenvolvê-las sem o estudo dos conteúdos escolares

tradicionais.  Ainda  sobre  essa  questão,  o  pesquisador  Nílson José  Machado102 escreve  de

modo taxativo:

Para que não paire qualquer dúvida sobre o conteúdo da reflexão apresentada a seguir,
registre-se aqui a conclusão que se buscará fundamentar: a organização da escola é, e
continuará a ser, marcadamente disciplinar; os professores são, e continuarão a ser,
professores  de disciplinas,  não havendo qualquer  sentido  na  caracterização  de um
professor de “competências”. No entanto, urge uma reorganização do trabalho escolar
que  reconfigure  seus  espaços  e  seus  tempos,  que  revitalize  os  significados  dos
currículos como mapas do conhecimento que se busca, da formação pessoal como a
constituição  de  um  amplo  espectro  de  competências  e,  sobretudo,  do  papel  dos

101 No mesmo livro,  Perrenoud não se exime da responsabilidade de propor (nas  páginas  204 e 205) uma
interessante  lista  de  algumas  competências  básicas,  mais  ou  menos  universais  para  sociedades  liberais
ocidentais.  Para  além  das  da  listagem  em  si,  é  interessante  reparar  no  método  de  proposição  do
desenvolvimento das competências, como a delimitação da família de situações a que elas se reportam, bem
como as possibilidades de mobilização de recursos e habilidades.

102 Nílson Machado é professor da USP com doutorado em Educação na mesma universidade. É importante
apontar que foi colaborador em diversas publicações do MEC e do INEP, tendo participado da formulação
inicial do ENEM durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Ainda hoje colabora com o a Fundação
Victor Civita, vinculada ao grupo Abril, que integra o movimento TPE.
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professores em um cenário onde as ideias de conhecimento e de valor encontram-se
definitivamente imbricadas. (MACHADO, 2002, p. 139)

Mais adiante,  Machado ainda aponta,  também de forma bastante  literal,  que nesse

encontro  com  as  disciplinas  deve  haver  a  primazia  das  competências  na  organização

curricular. Nos seus termos:

Em  múltiplos  sentidos,  sem  disciplina,  nenhuma  competência  pessoal  pode  ser
desenvolvida. No caso específico da organização escolar, tudo que se pode pretender,
seja na escola básica, seja na formação profissional, é o deslocamento do foco das
atenções da ideia  de disciplina para  a  ideia  de competência.  Mantendo o foco no
desenvolvimento  do  espectro  de  competências  pessoais  compatível  com  o  âmbito
desejado, as disciplinas é que devem passar a operar tacitamente. Vários conteúdos
disciplinares  podem  servir  ao  desenvolvimento  de  cada  competência;  e  as
competências  é  que  importam,  não  os  conteúdos/instrumentos.  É  necessário
desenvolver  nos  alunos,  por  exemplo,  o  gosto  pela  literatura;  sendo que os  livros
utilizados para esse desenvolvimento são uma questão menos importante. 
(MACHADO, 2002, p. 154)

As  afirmações  de  Machado  e  Perrenoud  não  são  idênticas.  No  entanto,  mesmo

considerando em Machado uma veemência maior quanto à precedência das competências na

orientação curricular, ambos os textos possuem sentido semelhante quanto às consequências

do  trabalho  orientado  ao  desenvolvimento  de  competências:  de  que  ele  deve  ocorrer

simultaneamente ao ensino das disciplinas e apoiado em seus conteúdos fundamentais.

A proposta de currículos educacionais voltados ao desenvolvimento de competências,

apesar dos diferentes entendimentos teóricos a seu respeito, tornou-se largamente hegemônica

no contexto das reformas educacionais. Conforme apontamos, essa nova teorização subsidiou

reformas na União Europeia, além de tantos outros estados nacionais, assim como orientou as

novas publicações curriculares brasileiras iniciadas durante o governo Cardoso (1995-2002) e

atualizadas nas administrações de Lula da Silva e Rousseff (2003-2014), em que pesem as

diferenças atinentes a essas duas eras na sociedade política brasileira.  Desse modo, ficam

muito  evidentes  os  elos  que  unem  neoliberalismo,  reformas  curriculares  e  as  teorias

pedagógicas de desenvolvimento das competências. Afirmar que essas matérias compõem um

mesmo contexto não necessariamente implica a admissão de uma relação direta de causa e

efeito entre elas. Contudo, Perrenoud mesmo reconhece que, embora haja uma forte influência

de novas teses relacionadas à psicologia cognitiva, a expressão competência é herdeira do

universo da administração empresarial nos tempos da reestruturação produtiva neoliberal. 

Nesse sentido,  seria  enormemente  injusto não comentar  o  posfácio do trabalho de

Perrenoud, assinado por François Audigier. Ali percebemos que, apesar de partilharem uma
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mesma contextualização sócio-histórica, os formuladores das teses sobre o desenvolvimento

de competências, amparados em suas fundamentações sociológicas e psicológicas, apresentam

também um entendimento crítico ante a expansão neoliberal e à adesão sem mediações aos

princípios prescritos pela sociedade de mercado. Provavelmente comentando alguma situação

específica europeia, Audigier parece dialogar criticamente e reprovar aspectos da atual adoção

de medidas neotecnicistas e privatizantes em voga, por exemplo, nas reformas brasileiras:

O projeto democrático que nos inspirou durante décadas vem sofrendo golpes por
todos  os  lados.  Medidas  como  a  privatização  da  gestão  dos  estabelecimentos  de
ensino,  a  orientação  precoce  dos  alunos,  as  adequações  às  particularidades  dos
territórios, que são também a expressão de desigualdades sociais e espaciais, para dar
apenas alguns exemplos, são defendidas por alguns como sendo as soluções de futuro
para a escola. (AUDIGIER apud PERRENOUD, 2013, p. 213)

O que  pretendemos  com essas  observações  é  apontar  que,  após  duas  décadas  de

debates,  a  concepção  de  currículo  fundamentada  na  importância  do  desenvolvimento  de

competências  pelas  escolas  deixou  de  ser  um  patrimônio  teórico  exclusivo  das  classes

burguesas ou dos organismos políticos liberais radicais. Como ocorre com frequência, certas

ideias  podem  ganhar  influência  socialmente  mais  ampla  do  que  os  contextos  ou  nichos

culturais  que  as  inspiraram.  Por  outro  lado,  é  importante  considerar  que  o  programa das

reformas educacionais, impulsionado após as conferências da UNESCO com o nome Todos

pela Educação, é contemporâneo à consolidação do social-liberalismo ou do neoliberalismo

da terceira via. Movimento este que traduz uma composição política de natureza híbrida ao

conjugar  política  econômica  neoliberal  com  programas  distributivos  tradicionalmente

vinculados à social-democracia, ou a outras vertentes políticas historicamente associadas às

classes trabalhadoras.

2.4 – Um diálogo crítico com a pedagogia das competências e seus efeitos na política

curricular brasileira.

A primeira crítica que pretendemos explicitar, recorrente na literatura e endereçada aos

programas brasileiros de reorientação curricular,  está no caráter essencialmente prescritivo

dessas  mudanças,  com  instrumentos  de  consulta  ampla  à  sociedade  figurando  como

insuficientes  ou,  em certos  casos,  meramente  protocolares.  Assim,  há  o  domínio  de  uma

relação verticalizada entre os ordenamentos governamentais e os sistemas educacionais, onde

os dispositivos de regulação da educação devem muito mais a institutos da sociedade civil,

coligados às forças políticas dos arranjos governamentais, do que aos que experimentam o dia
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a dia da educação básica no país. Mas que setores são esses da sociedade civil que produzem

programas educacionais, parciais ou sistêmicos, para pressionarem o executivo na intenção de

sua admissibilidade? 

Concordamos  aqui  com algumas  considerações  da  pesquisadora  Alice  Lopes,  que

aponta serem múltiplos os produtores de “textos e discursos” da sociedade civil que incidem

sobre as propostas de mudanças curriculares, como movimentos sociais (sindicatos, fundações

empresariais e o próprio TPE), as empresas editoriais, o meio acadêmico, os agentes escolares

estabelecidos,  etc.103 (LOPES,  2006,  p.  38).  Portanto,  a  verticalidade  nas  medidas

governamentais não se demonstra pondo em lados opostos Estado e sociedade, mas com a

conquista  da  legitimidade  estatal  a  um  determinado  projeto  de  ordenamento  curricular

defendido por frações da própria sociedade na suas fissuras, classes, contradições e disputas.

Lopes, no entanto, vai além e explora uma matéria muito cara à nossa leitura. Para ela, as

complexidades  envolvidas  nesse  debate  são  tamanhas  que  se  deve  pensar  no  produto

documental  das  reformas  curriculares,  e  nas  práticas  escolares  por  ele  inspirados,  como

resultante também de uma negociação, ou de um “hibridismo”, que necessariamente mescla

diferentes concepções e leituras sobre o currículo. Também utilizando categorias gramscianas,

Lopes escreveu:

As  lutas  que  constituem  os  currículos  são,  portanto,  simultaneamente  políticas  e
culturais.  Para  entendê-las,  parece-me  importante  compreender  os  discursos
hegemônicos  que  buscam  atribuir  sentidos  e  significados  fixos  ao  currículo  e  as
comunidades que garantem a disseminação desses discursos. (…)
No caso específico das políticas de currículo, defendo que os discursos hegemônicos
são  disseminados  por  comunidades  epistêmicas  com capacidade  de  influência  nos
Estados-nação,  muitas  vezes  perpassando  distintas  sociedades  políticas.  (LOPES,
2006, p. 40)

O conceito de hibridismo apresentado pela autora vai ao encontro do ecletismo das

políticas  de  governo  sob  a  égide  do  social-liberalismo,  pois  remete  ao  agrupamento  de

formulações  e  também  à  negociação  de  suas  medidas  com  o  difundido  por  organismos

internacionais.  Essa negociação cultural,  e  de programas educacionais,  está  registrada por

Lopes como sendo uma característica típica da sociedade com poderes organizados em rede.

Segundo a autora:

Nessa rede, há uma crescente bricolagem de discursos e textos, acentuando o caráter
híbrido das  políticas  culturais,  dentre  elas  as  políticas  curriculares.  Concepções as

103 Utilizamos  a  expressão  entre  parênteses  não  somente  por  serem  literais  da  autora  citada,  mas  por
configurarem uso de conceitos formulados por Michel Foucault. Como não é nosso desejo endossar uma
explicação  para  as  disputas  sobre  políticas  curriculares  a  partir  do  conceito  foucaultiano  de  discurso,
mantivemos a expressão dessa forma.

123



mais distintas são associadas nas políticas,  perdendo sua relação com os discursos
originais. (LOPES, 2004, p. 113) 

Esse esforço de teorizar o currículo como uma política cultural, de construção híbrida

e compatível com múltiplas contextualizações,  se apoia parcialmente na originalidade das

ideias de Stephen Ball que, com perspectiva semelhante, sistematizou o chamado ciclo de

políticas.

Segundo  o  pesquisador  Jefferson  Mainardes  (2006),  a  formulação  gradativa  da

proposta do ciclo de políticas, que amadureceu em publicações de Ball e Richard Bowe ao

longo da década de 1990, propõe que as políticas para a educação, sobretudo as curriculares,

atravessam pelo menos cinco diferentes contextos. Nos termos dos autores, eles são: (i) o

contexto da estratégia política – ligado ao que temos nos referido como o lugar da sociedade

política, ou das articulações nos aparatos institucionais do Estado; (ii) o contexto de influência

– referente aos espaços de negociação entre dirigentes políticos e a sociedade civil (sindicatos,

empresários, pesquisadores universitários, etc.), que tencionam dar legitimidade ao texto ou

regulamento; (iii)  contexto da produção de texto – que não é idêntico aos anteriores pois

resulta  justamente  das  mediações  que  os  contextos  da  estratégia  política  e  da  influência

terminam por  produzir;  (iv)  contexto  da  prática  –  que  “é  onde a  política  está  sujeita  à

interpretação  e  recriação  e  onde  a  política  produz  efeitos  e  consequências  que  podem

representar mudanças e transformações significativas na política original” (MAINARDES

2006, p. 53); (v) contexto dos resultados ou efeitos – cuja expressão mais compatível seria

mesmo contexto dos efeitos, posto que as consequências das políticas educacionais dependem

de  inúmeros  fatores  e  frequentemente  fogem ao  controle  das  previsões  feitas  durante  os

estágios de formulação de seus textos.

Essa  brevíssima síntese sobre o círculo de políticas  tem o propósito  de reforçar  a

abordagem proposta por Lopes e Ball, indicando que essas medidas estão sempre atravessadas

por múltiplas leituras, num processo contínuo de “vir a ser” (2004, p. 113). Essas teorizações

sobre as políticas educacionais, por outro lado, também vêm recebendo inúmeras críticas,

sinalizando  que  seu  uso  representa  uma  relativa  secundarização  do  papel  do  Estado  na

normatização da educação. 

Os escritos de Lopes congregam ideias de autores como Ball, Foucault e até Gramsci,

entre outros, para embasar os processos de negociação embutidos na concepção híbrida de

currículo que foi referida.  Sobre esse movimento,  é preciso salientar que suas teorizações

concebem  a  ocorrência  de  intercâmbios  políticos  como  decorrente,  no  fundamental,  de

premissas  ligadas  a  fatores  culturais.  Portanto,  a  natureza  culturalmente  diversificada  dos
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agentes sociais, nas diferentes posições pelas quais as políticas educacionais inevitavelmente

circulam,  justificariam  a  mescla  de  conceitos,  ideais  e  pontos  de  vista  que  compõem  o

currículo hibridizado.

As referências a Gramsci, ou mais amplamente às formulações marxistas, são também

capazes  de justificar  uma política  curricular  que  condensa inspirações  teóricas  diferentes.

Contudo, essas negociações teóricas não são interpretadas a partir da interação cultural entre

os segmentos da sociedade, com ares de harmonia ou concórdia, mas sim como decorrentes

de um processo de conflito entre as frações ou classes sociais que possuem interesses nos

ordenamentos educacionais vigentes. Desse ponto de vista, as questões educacionais ficam

relacionadas a projetos de sociedade ou a programas políticos mais amplos, sustentados pelos

institutos da sociedade civil, e, assim, o hibridismo das políticas curriculares decorreria da

correlação de forças entre tais grupamentos sociais e políticos em cada quadra da conjuntura

nacional.

A formulação do Estado ampliado de Gramsci, com o entrelaçamento de organismos

das sociedades política e civil, aliada ao estabelecimento de uma normalidade de dominação

assentada sobre as premissas do consenso ou hegemonia, supõe não conceber o Estado mais

como um bloco monolítico. Há que se reconhecer nas democracias modernas a existência das

fraturas,  divisões,  e  os  possíveis  apoderamentos  parciais  conquistados  pelos  aparelhos

ideológicos  da  contra-hegemonia.  Mais  além,  grande  parte  da  literatura  sobre  política,

partindo de pressupostos gramscianos, já trabalha com o reconhecimento das frações intra-

classes, que se chocam e disputam interesses desviantes entre si. 

Desse modo, é preciso situar também que, mais recentemente, o governo social-liberal

no  Brasil,  com sua  perspectiva  conciliatória  e  ideologicamente  eclética,  obteve  apoio  de

frações  da  burguesia  e,  simultaneamente,  também  de  segmentos  populares.  Portanto,  é

razoável presumir a hipótese de que suas políticas públicas possam ter sofrido efeitos dessa

negociação,  tornando-se  menos  absolutas  ou  integrais  e  proporcionando  maior  espaço  ao

hibridismo sinalizado por Lopes. Abordando outras problemáticas, mas que, acreditamos, se

assemelham espiritualmente ao que estamos argumentando, Giovanni Semeraro escreveu:

Inseparável do Estado, a sociedade civil não é o campo exclusivo da classe dominante,
mas é também o espaço de luta para a construção da hegemonia pelos trabalhadores e
os excluídos. Opondo-se às teorias da “revolução permanente” e do choque frontal,
Gramsci defende a conquista da hegemonia no terreno 'normal' de luta do Estado e nas
complexas  ramificações  da  sociedade  civil.  Os  movimentos  sociais,  inclusive  as
ONGs,  com  suas  iniciativas  e  inovações,  com  suas  pressões  políticas,  com  sua
interlocução com o Estado e os partidos, com suas críticas ao mercado e a contestação
do poder financeiro, podem se tornar instrumentos fundamentais de resistência e de
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questionamento  político  “formando  pessoas  capazes  de  pensar,  estudar,  dirigir  e
controlar quem dirige.” (SEMERARO, 2006, pp. 187-188)104

Fazemos, pois, um esforço para demonstrar que as novas orientações curriculares e as

DCNEM são textos  que  nascem de  um mosaico  político-ideológico,  da  negociação entre

diferentes  contextos  conforme suscita  Ball,  e,  portanto,  sua leitura precisa estar  atenta  ao

reconhecimento  desse  ecletismo,  tomando  o  próprio  texto  como  um  espaço  de  disputa.

Mesmo que sua redação configure um corpo textual minimamente homogêneo, Mainardes

está  correto  ao  discorrer  sobre  o  contexto  da  prática,  apontando  as  transformações

significativas  na  política  decorrentes  do  modo  como  ela  é  trabalhada,  interpretada  ou

“recriada” pelos agentes do cotidiano. Por isso, é preciso ter cautela ao se admitir o caráter

prescritivo dessas medidas como causador de um efeito imperativo dessas políticas sobre a

organização escolar. Essa repercussão possivelmente é bem mais fluida ou rarefeita, o que,

por outro lado, anima outras iniciativas de reforço das novas políticas curriculares por parte de

seus  articuladores,  como,  por  exemplo,  a  prática  da  responsabilização  nas  avaliações  em

massa, as divulgações midiáticas do IDEB pelo TPE, e os instrumentos de controle e indução

sobre o trabalho de docentes.

É  interessante  que  o  trabalho  estudado  por  nós,  de  Perrenoud,  tenha  rejeitado  o

estabelecimento das competências, pelos estados nacionais e organismos internacionais, como

o ponto de partida para as reformas curriculares. Mesmo defendendo o ensino orientado às

competências,  o  autor  acredita  que  as  competências  a  serem desenvolvidas  dependem da

observação de questões regionais (o que é um debate muito sensível para um país como o

nosso, com um território muito vasto e que abriga uma enorme variedade étnica e cultural), e

que tais  reformas deveriam começar com pesquisas ou “enquetes” para posteriormente se

definirem as  competências  mais  adequadas.  Perrenoud ainda  vai  além.  Segundo ele,  essa

investigação  sobre  as  necessidades  educacionais  não  deveria  ser  dirigida  pelos  institutos

ligados à educação, mas por órgãos de outra espécie, procurando, assim, enviesar o mínimo

possível suas conclusões (PERRENOUD, 2013, pp. 156-157).

Lopes,  ainda  sobre  a  natureza  prescritiva  das  reformas  curriculares,  relaciona  sua

formatação  com a  supremacia  (num contexto  de  hibridismo)  das  ideias  propaladas  pelos

apologistas da noção de globalização, sobretudo das exigências estabelecidas pelo processo de

reestruturação  produtiva.  Em  conformidade  com  o  que  já  apresentamos,  ao  tratar  do

ressurgimento de uma pedagogia de natureza tecnicista, segundo Lopes

104 Os termos entre aspas na citação de Semeraro se referem a expressões utilizadas por Gramsci nos cadernos
do cárcere.

126



O “por que fazer” parece ficar restrito à constatação de que a sociedade se modifica
com a globalização da economia, a reestruturação produtiva e os desafios lançados
para a constituição identitária do cidadão, como se formassem um quadro inexorável
ao qual só resta a escola e o currículo se submeterem. (LOPES, 2006, p. 47)

Entendemos que a autora está correta ao apontar que, mesmo tomando essas políticas

educacionais como um objeto multifacetado, há um tom dominante decorrente da tentativa de

associar os sistemas de ensino às necessidades “de mercado” na atual etapa do capitalismo,

pressionando os sistemas educacionais mais para a adaptação que para a crítica da forma

dominante  de  organização  social.  Esse  é  o  sentido  global  de  um  dos  trabalhos  que

sistematizou a crítica à pedagogia das competências de modo mais completo e contundente: o

livro da pesquisadora Marize Ramos intitulado A pedagogia das competências: autonomia ou

adaptação? (2006).

De acordo com Ramos,  desde  os  primórdios  da  sociedade  liberal,  são  concebidos

projetos educacionais voltados ao aprimoramento e ao disciplinamento da mão de obra, que

variaram  ao  longo  da  história  conforme  também  se  alterou  a  organização  produtiva  do

capitalismo. No estágio de primazia da forma industrial do taylorismo-fordismo, dominante

no  século  XX  até  o  ciclo  de  crises  da  década  de  1970  e  o  despontar  da  reorganização

produtiva  associada  ao  neoliberalismo,  o  conceito  fundamental  a  organizar  o  meio

educacional  foi  o  da “qualificação profissional”.  Segundo essa abordagem, a  qualificação

estava associada, de muitos modos, ao processo vigente de organização produtiva e industrial,

com  a  educação,  consequentemente,  devendo  atender  à  necessidade  da  disposição  de

operários  qualificados  para  pôr  em  operação  de  forma  rentável  os  crescentes  parques

industriais.

No entanto, o soerguimento da produção capitalista na década de 1980, já no contexto

de triunfo das teses neoliberais, ocorreu com uma profunda reorganização do setor produtivo

e, de forma associada, também dos requisitos de formação da mão de obra disponível. É dessa

maneira que a pesquisadora percebe o trânsito das propostas educacionais fundadas sob a

égide  da  qualificação  para  a  emergência  do  ensino  voltado  ao  desenvolvimento  de

competências. Em suas palavras:

As mudanças tecnológicas e de organização do trabalho por que passam os países de
capitalismo avançado  a  partir  dos  meados  da  década  de  80  configuram o  mundo
produtivo  com  algumas  características  tendenciais:  flexibilização  da  produção  e
reestruturação das ocupações; integração de setores da produção; multifuncionalidade
e  polivalência  dos  trabalhadores;  valorização  dos  saberes  dos  trabalhadores  não
ligados ao trabalho prescrito ou ao conhecimento formalizado. (RAMOS, 2006, pp.
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37-38)

O  ponto  de  partida  para  se  compreender  o  fundamento  do  que  denominamos
deslocamento conceitual é tomar a qualificação como um conceito central na relação
trabalho-educação. (…) Essa centralidade tende a ser ocupada, contemporaneamente,
não mais  pelo conceito de  qualificação,  mas pela  noção de  competência  que,  aos
poucos, constitui-se como um conceito socialmente concreto. Não obstante, a noção
de competência não substitui ou supera o conceito de qualificação. Antes, ela o nega e
o afirma simultaneamente,  por negar algumas de suas dimensões e afirmar outras.
(RAMOS, 2006, pp. 40-41, grifos da autora)

No trabalho  de  Marize  Ramos,  há  uma  exaustiva  e  erudita  análise  dos  múltiplos

entendimentos sobre a palavra qualificação, e de como também essas interpretações estiveram

presentes nos discursos empresariais e inspiraram políticas educacionais de Estado. O que nos

interessa mais em seu trabalho, contudo, é a apreciação da autora a respeito dos domínios das

competências, corporificados no chamado  deslocamento conceitual que embasa os projetos

curriculares correntes sob a égide social-liberal. O próprio Perrenoud, para citar um defensor

do  ensino  por  competências,  admite  que  o  termo  tem  sua  origem  nas  novas  teorias

relacionadas à gestão empresarial,  embora destacando que o conceito de competência nas

duas  áreas  (administração  e  educação)  não  possui,  grosso  modo,  o  mesmo  significado

(PERRENOUD, 2013, p. 29).

A ideia do deslocamento conceitual, apresentada por Ramos, se baseia nas teses de

dois pensadores com os quais a autora se identifica e que desenvolveram mais profundamente

a  temática  da  qualificação:  Yves  Schwartz  e  Janine  Roche.  Esses  autores  propõem  a

ocorrência  de um aumento da abrangência do termo qualificação, que desempenharia não

apenas as funções requisitadas pelo mercado de trabalho e compartilhadas em processos de

ensino-aprendizagem,  basicamente  ligadas  aos  conhecimentos  e  habilidades  manuais,  mas

também fundamentaria as relações sociais que reconhecem e certificam a qualificação nos

espaços em que ela ocorrer. Há, portanto, segundo essa ideia, uma perspectiva conceitual e

outra social para o termo qualificação. 

Tendo esse entendimento como premissa, Ramos aponta que a virada conceitual em

direção  às  competências  fez  um  duplo  movimento  frente  à  qualificação,  ocorrendo  um

deslocamento divergente, no que as competências se revelam como algo muito distinto da

qualificação;  e um  deslocamento convergente,  que remete a  uma aproximação entre  essas

duas perspectivas.

A qualificação,  sob  a  vigência  do  taylorismo-fordismo,  se  reportava  a  processos

formativos,  normalmente  materializados  nas  certificações  e  diplomas,  e  também  ao  seu

reconhecimento social, como, por exemplo, ocorre com os códigos das profissões. Por outro
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lado,  as  recentes  transformações  impulsionadas  pelos  operadores  da  economia  privada

puseram em crise a relação “formação-emprego”, uma vez que as características exigidas dos

novos trabalhadores repousam na versatilidade e extrapolam o enquadramento clássico entre

diploma e profissão. Segundo Roche:

(…)  durante  decênios,  sancionados  pelo  diploma,  o  saber  ofereceu  garantias  de
competências.  Isso  não  é  mais  verdadeiro  atualmente.  As  competências  não  se
deduzem automaticamente dos saberes. A profissionalização, quer dizer, a construção
de competências ou de competência, exige mais que os saberes. Em consequência, a
construção de competências coloca em causa os conteúdos da formação, os métodos
da transmissão e  a  certificação pelo diploma.  É então a  ligação entre  a  dimensão
conceitual da qualificação e das competências que é fortemente questionada. Entre a
qualificação,  no  seu sentido conceitual,  e  as  competências,  existiria  uma distância
importante. (ROCHE apud RAMOS, 2006, pp. 62-63)

De acordo com Ramos, o deslocamento divergente entre qualificação e competência

estaria   inserido  em meio a  questões  sociais  e  materiais  importantes,  que não devem ser

restringidas a um mero jogo de palavras. O sistema de reestruturação produtiva, que respaldou

a emancipação das competências do processo de ensino baseado na transmissão de saberes

(condensados no termo qualificação), pôs em cheque a ideia de empregos estáveis, acordos

coletivos e toda sorte de previsibilidade e segurança que revestiam as relações de trabalho. As

competências,  uma  vez  postas  historicamente  em  contexto,  se  reportam  então  ao

desenvolvimento  de  capacidades  (ou  saberes  em  ação,  na  expressão  de  Perrenoud),

normalmente passíveis de demonstração, a serem construídas pelo indivíduo, reforçando as

bases  atuais  de  expansão  de  uma  perspectiva  individualista  nas  relações  sociais  e,

especialmente, de trabalho. 

Sob esse ponto de vista, destarte, competências e qualificação representam processos

formativos que se afastam. As primeiras remetendo à construção de memórias de esquemas de

ação (para recuperar o termo piagetiano) ou de saberes atitudinais,  operação que somente

pode  ser  realizada  individualmente;  e  a  segunda  se  reportando  à  aquisição  e  partilha  de

conhecimentos formais,  conceituais  ou práticos.  No universo das competências,  o tipo de

conhecimento historicamente ligado à qualificação figura como um insumo, ou recurso, para

que um saber de natureza prática possa ser exercido.

De outro lado, ainda de acordo com Ramos, há uma aproximação ou a ocorrência de

um deslocamento convergente entre qualificação e competência. Citando Schwartz, a autora

aponta que as competências se referem a qualificações “implícitas” dos trabalhadores diante

das novas concepções de trabalho, assentadas na “flexibilidade e na reconversão permanente,

em  que  se  inscrevem  atributos  como  autonomia,  responsabilidade,  capacidade  de
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comunicação e polivalência” (RAMOS, 2016, p. 66). Isso quer dizer que o agir competente

praticamente se iguala à dimensão experimental da qualificação, pois em ambas as situações

há  o  preenchimento  de  requisitos  estipulados  pela  sociedade,  ou  pelos  agentes  sociais

definidores dos atributos mais relevantes no “mercado de trabalho”.

Esse  deslocamento  conceitual,  como  teorizado  por  Ramos,  está  refletido  nos

documentos  governamentais  de regulação dos  currículos  da educação básica,  ocorrendo a

indicação de saberes atitudinais no interior dessas políticas públicas, não figurando apenas

discursivamente no pleito de empresários ou intelectuais universitários. Na interpretação de

Ramos, esse fenômeno é resultado de um deliberado esforço dos operadores do capital para

legitimar, através das políticas de governo, um programa de conciliação em que os interesses

entre empresários e trabalhadores são apresentados como convergentes e as competências,

associadas  ao  processo  de  preparação  da  mão  de  obra,  convertidas  na  atualização

contemporânea da teoria do capital humano. 

Desse modo,  seu trabalho põe-se a  analisar  as  modificações curriculares  propostas

pelo  governo  de  Fernando  Henrique  Cardoso,  que,  na  década  de  1990,  introduziu  o

desenvolvimento de competências na orientação curricular brasileira, especialmente entre as

DCNs  aprovadas  pelo  CNE.  As  premissas  expostas  por  Ramos  para  essas  mudanças

curriculares  são  as  mesmas  que  apontamos  através  de  outros  autores,  baseando-se  na

naturalização das transformações ocorridas na sociedade chamada de “pós-industrial”,  que

exigiriam  as  alterações  qualitativas  da  educação  em  direção  às  competências.  Com  um

extenso  exame  das  modificações  contemporâneas  das  relações  sociais  e  de  produção,

mediadas crescentemente por dispositivos tecnológicos,  a autora aponta que as exigências

sobre  os  sujeitos  do  presente  estão  além  do  domínio  de  determinados  saberes,  havendo

demandas  na  formação  das  próprias  subjetividades  (RAMOS,  2006,  p.  132).  Assim,  a

pedagogia das competências, nas políticas públicas e curriculares brasileiras, fica revestida da

missão de reforçar o ideário neoliberal e de implementar as transformações imperativas do

mercado de trabalho, limitando as possibilidades efetivas de a educação irradiar outros olhares

sobre essa mesma sociedade, suscetíveis de contestar a ordem vigente e de propor alternativas

de caráter emancipador à dominação exercida pelo capital (RAMOS, 2006, p. 135).

Essa questão mais geral, do sentido adaptativo das reformas e do ensino orientado

pelas competências, se desdobra em duas críticas mais específicas formuladas por Ramos. A

primeira repousa nas referências que os textos curriculares fazem à categoria trabalho, visto

que o preparo para a vida profissional seria uma das missões da educação básica, sobretudo

no  ensino  de  nível  médio.  Sobre  essa  questão,  os  documentos  analisados  pela  autora
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utilizariam a expressão sem uma definição precisa,  servindo apenas e circunstancialmente

para fundamentar as mudanças propostas. Para apontar os limites desses usos da categoria

trabalho, a autora recorre a abordagens filiadas à concepção de educação politécnica, com

citações a Dermeval Saviani, Acácia Kuenzer, Gaudêncio Frigotto e Antonio Gramsci, autor

que teria primeiro desenvolvido essa formulação conceitual.105 

Nessa perspectiva, o trabalho é considerado um “princípio educativo” em pelo menos

três sentidos: (i) o trabalho determinaria, pelo seu grau de desenvolvimento histórico e social,

o  conjunto  do  esforço  educativo  da  sociedade,  havendo,  portanto,  cotejamento  entre  as

relações  de  produção  estabelecidas  e  a  forma  dominante  de  educação;  (ii)  há  exigências

educacionais específicas conectadas à atividade produtiva, de natureza eminentemente prática,

e de inserção dos sujeitos na produção; (iii) a referência a uma modalidade específica do

trabalho – o trabalho pedagógico. 

Dessa forma, os documentos analisados da reforma curricular parecem empobrecer os

entendimentos sobre o trabalho, raciocinando apenas a partir das questões levantadas pelo

segundo sentido do conceito, além de naturalizar a transitoriedade ou historicidade de que o

trabalho se reveste,  segundo sugere a  primeira  perspectiva.  De mais  a  mais,  admitindo a

substância conflitiva e desigual da produção sob o domínio do capital, “deve-se ter claro,

contudo,  que  o  trabalho pode ser  assumido como princípio  educativo  na perspectiva  do

capital ou do trabalhador” (RAMOS, 2006, p. 137).

Marize Ramos reconhece que os textos das reformas preveem uma formação básica

sólida,  com  a  insígnia  do  “aprender  a  aprender”  orientada  ao  desenvolvimento  das

capacidades exigidas do trabalhador  e também ao exercício da cidadania.  Apesar disso,  a

outra crítica desenvolvida pela autora, com base na divisão social entre classes, indica que as

proposições  curriculares  das  reformas  acabam  reforçando  certos  limites  e  obstáculos  às

possibilidades emancipatórias dos trabalhadores, baseando-se numa interpretação determinista

sobre os contornos atuais da sociedade capitalista. 

Para sustentar esse ponto de vista são apresentados três argumentos fundamentais. O

primeiro deles considera que as reformas foram animadas pela intenção de adaptação sócio-

105 Para se compreender a íntegra da argumentação que procuramos reproduzir, é importante tentar uma breve
síntese das proposições fundamentais da educação politécnica. Primeiramente, como já sinalizamos, suas
noções iniciais foram lançadas pelos estudos do cárcere de Antonio Gramsci, sendo assunto de posterior
desenvolvimento e lapidação por diversos autores da tradição marxista. Em resumo, se defende um trabalho
pedagógico  na  perspectiva  de  suprimir  as  dicotomias  entre  o  desenvolvimento  cultural  e  o  preparo
profissional, em busca de uma concepção de desenvolvimento holístico ou integral do ser humano. Essa
multilateralidade procura prover consciência sobre os múltiplos aspectos do trabalho e da vida social, ou,
nos  termos  de  Marize  Ramos,  “O  conceito  de  politecnia  associa  esses  princípios  à  necessidade  do
aprendizado das múltiplas técnicas pelos estudantes, como princípio de formação humana numa sociedade
impregnada pelo industrialismo” (RAMOS, 2006, p. 137).
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cultural  dos  estudantes  à  atual  configuração  da  sociedade  capitalista,  sendo,  por  isso,

contraditórias a movimentos de irradiação de uma cultura contra-hegemônica ou de um modo

de produção alternativos ao capitalismo neoliberal. Em segundo lugar, a autora aponta que a

transferência da preparação profissional para etapas posteriores ao ensino médio, ficando esse

nível  do ensino  limitado apenas  ao  desenvolvimento  de  competências  básicas,  tem como

consequência a redução das oportunidades de acesso a postos de trabalho com remuneração

digna e em condições não precárias, pois os melhores empregos dependeriam da obtenção de

aprimoramento profissional  subsequente.  Finalmente,  a  fratura entre  a  formação geral  e  a

profissional (unidade essencial para a chamada escola politécnica) tende a desarticular, no

processo  de  ensino,  a  inserção  do  trabalho  no  seu  contexto  sociológico  mais  amplo,

dificultando  “a  compreensão  dos  fundamentos  científico-tecnológicos  dos  processos

produtivos como elemento do domínio teórico-prático sobre o trabalho concreto” (RAMOS,

2006, p. 140).

Até aqui, os aspectos das competências debatidos por Marize Ramos são atinentes à

natureza  social  de  sua  proposição,  ou,  mais  especificamente,  aos  princípios  emanados  da

reestruturação produtiva neoliberal que dão origem à sua adoção, proposição e estudo. Outra

dimensão  desse  exame  crítico  encontra-se  na  fundamentação  pedagógica  dos  currículos

orientados ao desenvolvimento de competências. Segundo seu ponto de vista, seriam duas as

principais  matrizes  teóricas  a  embasarem as  propostas  da  pedagogia  das  competências:  a

epistemologia  construtivista  de  Jean  Piaget  e  a  linguística  de  Noam Chomsky (RAMOS,

2006, pp. 160-161).

Para sustentar essa tese,  Ramos percorre uma extensíssima bibliografia que traça a

evolução do conceito de competência na área de Educação, que surge ainda sob o impulso da

psicologia  condutivista  e  da  pedagogia  por  objetivos,  ocorrendo  atualmente  sua  inteira

repaginação, no debate das reformas educacionais, sob forte influência do campo aberto pela

psicologia cognitiva e também pelas referências teóricas já citadas. Conforme apontamos, não

há uma definição consensual sobre os sentidos do termo competência e, como nossa escolha

repousa  nas  formulações  organizadas  por  Perrenoud  e  outras  assemelhadas,  não  serão

abordados os diálogos entre Ramos e outros autores que apresentam definições diferentes para

o conceito de competência.

Nessa síntese dos diálogos teóricos que fundamentam a pedagogia das competências,

Ramos  dará  prioridade  às  concepções  propostas  por  Gerard  Malglaive,  especialmente  as

condensadas no livro Ensinar adultos.106 Segundo Malglaive, a competência englobaria dois

106 Os documentos das reformas curriculares brasileiras se aproximam desses referenciais teóricos citados por
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diferentes  âmbitos:  a  inteligência  prática  (circuito  curto),  que  estaria  relacionada  a

possibilidades de ação ou intervenção concreta ante determinada situação; e a inteligência

formalizadora  (circuito  longo),  mais  próxima  ao  pensamento  abstrato  e  da  compreensão

lógica e teórica dos fenômenos. Com base nessa premissa, que encontraria definições muito

semelhantes  nos  trabalhos  de  Phillippe  Zarifian,  a  autora  propõe  a  seguinte  crítica  à

fundamentação pedagógica das competências:

Entretanto,  a  noção  de  competência  tem  sido  utilizada  quase  que  exclusivamente
associada  à  ação,  portanto,  restrita  à  inteligência  prática  ou  ao  circuito  curto  da
capacidade.  Essa  restrição  é  bastante  propícia  ao  uso  dessa  noção  num  sentido
instrumental  ou  comportamentalista/condutivista.  Isto  porque  a  supressão  da
inteligência formalizadora da estrutura dinâmica da capacidade/competência admite
sua identificação direta com o comportamento/desempenho e, assim, a redução das
primeiras aos segundos. (RAMOS, 2006, pp. 235-236)

Essa é, em síntese, uma das principais objeções feitas à adoção massiva de programas

orientados  ao  desenvolvimento  de  competências.  Essa  perspectiva  aponta  que  as

competências  tendem  a  atrofiar  os  processos  de  desenvolvimento  da  “inteligência

formalizadora”,  reduzindo os resultados efetivos da educação apenas ao chamado circuito

curto.  Isso  significa  que  a  pedagogia  das  competências  segue  no  sentido  oposto  ao  das

expectativas iluministas e republicanas, historicamente depositadas sobre a instituição escola,

segundo as quais ela deveria ser o espaço de partilha de conhecimentos, habilidades e do

capital  cultural  mais  amplo,  que  antes  estavam  reservados  apenas  a  frações  restritas  da

sociedade.

Exigidas pelas mudanças do universo produtivo capitalista e embasadas pelas teses

mais  recentes  da  psicologia  cognitiva  e  construtivista,  as  competências,  ao  orientarem a

organização curricular da educação básica, obedecem também a uma lógica que busca dar

autonomia ao estudante, havendo a sua valorização como agente fundamental do processo de

aprendizagem. Aquilo que  Perrenoud chamou de pluralidade de “percursos de formação”

consiste  justamente  em  oferecer  aos  alunos,  na  trajetória  escolar,  um  repertório  de

experiências  capazes  de construir  um determinado cabedal  de conhecimentos,  meios  para

formação da  personalidade,  para  forjar  competências  e,  mais  amplamente,  estruturar  uma

identidade individual (para utilizarmos os termos típicos). Como sintetizou Ramos, trata-se de

um processo pedagógico “mais centrado na aprendizagem do que no ensino” (RAMOS, 2006,

Marize Ramos, especialmente o construtivismo de Piaget – reivindicado por Perrenoud, Nílson Machado e
Lino  Macedo.  Além  desses,  é  importante  apontar  que  o  espanhol  César  Coll  foi  um  dos  principais
consultores internacionais no processo de elaboração dos PCNs durante o governo Cardoso. Todavia, esses
quatro autores,  na  crítica  formulada por Ramos,  aparecem de forma secundária,  sendo conferida  maior
atenção a Gerard Malglaive (RAMOS, 2006, pp. 232-236).
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p. 257).

Entre  os  autores  brasileiros  que  colaboraram  com  os  debates  de  reorganização

curricular  fomentados  pela  sociedade  política,  há  abundantes  referências  a  essas

conceituações e posicionamentos. Ao reorganizarem o conhecimento escolar, essas propostas

apostam também na integração e complementariedade entre as competências e o trabalho das

disciplinas  escolares  tradicionais,  devendo-se  preservar  sempre,  como  também argumenta

Perrenoud,  a  centralidade  da  dimensão  prática  dos  saberes,  supostamente  regida  por

preocupações com a vida profissional e a prática da cidadania. Nesse sentido, Marize Ramos

aponta que:

Atualmente,  surge  uma  espécie  de  pragmatismo  como  eixo  de  argumentação
prioritária a justificar a conveniência de currículos assim definidos. Em sentido mais
extremo,  abordagens  curriculares  pós-modernas  chegam  a  propor  uma  nova
epistemologia com base na singularidade das experiências e fundadas no princípio da
auto-organização. (RAMOS, 2006, p. 262)

A partir dessa constatação, Ramos passa a confrontar esse tipo de raciocínio, em muito

derivado  do  conceito  piagetiano  de  aprendizagens  significativas,  com  outras  teorias  no

universo da psicologia cognitiva que desconfiam ou criticam abertamente essas proposições.

São numerosos os autores estudados, afiliados a tantas outras designações teóricas e linhas de

pesquisa, cujos trabalhos permitem afirmar que está absolutamente em aberto o debate sobre

essas ideias, distantes de qualquer forma de consenso. Tendo isso por base, a autora, na busca

de uma síntese capaz de abarcar toda a controvérsia delineada, sustenta a seguinte sentença:

Portanto,  a  pedagogia  das  competências  é  um  meio  de  construção  dessa
profissionalidade e a forma pela qual a educação reconstitui, na contemporaneidade,
sua função integradora dos sujeitos às relações sociais de produção reconfiguradas no
plano  econômico  –  pela  reestruturação  produtiva,  no  plano  político  –  pelo
neoliberalismo e no plano cultural – pela pós-modernidade. Dito de outra forma, a
pedagogia das competências é, na contemporaneidade, a pedagogia da Sociedade do
Conhecimento, da Sociedade Pós-Industrial ou da Sociedade Pós-Moderna. (RAMOS,
2006, p. 273)

Os termos  da  autora  não poderiam ser  mais  categóricos,  havendo uma correlação

quase  linear  entre  a  pedagogia  das  competências  e  a  virada  política  do  neoliberalismo

(incluída sua versão social-liberal). Com base em alguns pensamentos propostos por Newton

Duarte, o trabalho de Ramos vai além e sugere que a associação entre a tradição psicológica

cognitiva  e  o  construtivismo  necessariamente  presume  uma  epistemologia  relativista107,

107 É importante apontar que essa polêmica não surge exatamente do exame da pedagogia das competências. Há
muito tempo que autores do campo teórico do marxismo registram divergências com a tradição intelectual
do construtivismo, sendo, provavelmente, o livro  Escola e Democracia  (lançado em 1983), de Dermeval
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pertinente ao enquadramento pós-moderno. Em resumo, a questão fundamental está posta do

seguinte modo: se é verdade que as representações subjetivas de tudo o que existe (substância

do  conhecimento)  são  essencialmente  produto  de  um  desvelar  individual  e,  portanto,  a

construção pessoal  de  uma “representação”  do  objeto  observado,  poderia  a  representação

construída  pelos  professores  se  tornar  objeto  de  análise  por  parte  dos  alunos?  Se  as

representações são sempre individuais,  a controvérsia passa a ser a da viabilidade de que

conhecimentos “socialmente aceitos” sejam partilhados de modo universal, em vez de serem

transformados em representações individuais ou pessoais por cada um de seus observadores-

estudantes.  Estas  últimas,  portanto,  constituindo  fenômenos  de  tipo  relativista  (RAMOS,

2006, p. 279).

Da mesma forma, a tradição construtivista abre a possibilidade de se negligenciar a

potência  da  linguagem  como  transmissora  de  saberes  acumulados  pela  humanidade,

diminuindo  seu  uso  apenas  como  um  acessório  em  experiências  que  propiciariam  aos

estudantes a construção de seus próprios conhecimentos. Assim, a adoção da pedagogia das

competências, afiliada aos princípios construtivistas, inevitavelmente – seja pela proposição

curricular das competências, seja por sua bagagem metodológica – implicaria a diminuição do

espaço da partilha de conhecimentos objetivos na organização curricular da educação básica.

Por  esse  conjunto  de  objeções,  a  autora  conclui  que  a  pedagogia  das  competências,  no

contexto  atual  de  domínio  das  ideias  pós-modernas,  possui  caráter  conservador  em  dois

sentidos: “porque assume e se limita ao senso comum como lógica orientadora das ações

humanas; porque reduz todo sentido do conhecimento ao pragmatismo” (RAMOS, 2006, p.

295).

No esforço  de produzir  uma síntese  de suas  observações,  Ramos  aponta  que  essa

proposta pedagógica reforça os principais alicerces do individualismo típico do pensamento

liberal, conformando os indivíduos diante das incertezas do trabalho precarizado decorrente

do processo de reestruturação produtiva e formando subjetividades úteis às exigências atuais

de empregabilidade. Ou seja, uma pedagogia orientada pelo capital e avessa à liberdade.

* * *

Muitas das questões aqui citadas terão incidência grande durante o exame das fontes

curriculares de nossa pesquisa. Por essa razão, julgamos pertinente um posicionamento mais

preciso  sobre  algumas  das  premissas  que  interferem no exame desses  documentos  e  que

Saviani (2008a), o trabalho que estabelece os principais termos dessas discórdias.
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fundamentarão as exposições que se seguem.

(i) As competências e o universo empresarial.

A maioria dos autores faz um vínculo explícito entre a prescrição da pedagogia das

competências e as novas exigências do mercado de trabalho. Essa questão é apresentada da

seguinte forma por Perrenoud:

Por  que  as  competências  “tomaram  conta”  da  escola  em  quase  todos  os  países
desenvolvidos  e  em  desenvolvimento?  Provavelmente  pelo  fato  de  algumas
organizações  internacionais,  começando pela  OCDE,  terem feito  das  competências
uma espécie de cavalo-de-batalha e, também, porque há uma forma de contágio.  (…)
Por que, atualmente, essa evidência passou a ser reafirmada? Provavelmente, porque o
mundo  do  trabalho  colocou  a  noção  de  competência  no  cerne  da  gestão  das
organizações e a escola a colocou no centro das recentes reformas curriculares. Mas a
principal razão está relacionada à evolução da sociedade. (PERRENOUD, 2013, p. 29)

É muito interessante que o autor tenha escrito que as competências foram postas em

evidência pelo “mundo do trabalho”, pois torna-se irresistível a indagação: afinal, o que ele é?

Não  se  verificou,  em  nenhum  dos  autores  estudados,  que  as  competências  tenham  sido

reivindicadas inicialmente por sindicatos de trabalhadores ou pelos profissionais da educação,

como produto de uma reflexão necessária aos sistemas de ensino e orientada às necessidades

dos “de baixo” (como expressaria  Florestan Fernandes).  Elas sempre surgiram na política

educacional  através  de  três  institutos  sociais:  a  representação  de  classe  dos  empresários

(sociedade civil); os governos nacionais, normalmente sob influência da política social-liberal

(sociedade política,  na  vigência  de  políticas  de conciliação  entre  classes);  e  organizações

internacionais, com grande número de referências à UNESCO e OCDE (sociedade política

internacional, com muita sensibilidade às necessidade da classe empresarial).

Portanto, é seguro apontar que a pedagogia das competências descende diretamente

dos interesses  de  acumulação de setores  da  burguesia  na  atual  conformação das  relações

produtivas, como bem apontou Marize Ramos. Essa percepção, se está suavizada pelo termo

“mundo do trabalho” em Perrenoud, revela-se explícita na leitura de Nílson Machado:

A palavra competência também aparece no discurso dos administradores da chamada
“economia  do  conhecimento”.  (…)  A ideia  da  competência  surge,  então,  como a
capacidade de transformar uma tecnologia conhecida em um produto suficientemente
atraente para os consumidores. Trata-se de uma noção extremamente pragmática, que
pode  ser  caracterizada,  grosso  modo,  como  a  colocação  do  conhecimento
(tecnológico)  a  serviço  de  empresas  ou  de  empreendedores,  com vistas  ao  lucro.
(MACHADO, 2002, p. 140)
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Por  essa  razão,  utilizando  os  conceitos  propostos  por  Ramos,  o  movimento  de

abandono da  qualificação,  simultâneo à adoção do desenvolvimento  de  competências,  no

âmbito das políticas curriculares, evidentemente acompanhou o surgimento de novos métodos

de gerenciamento da produção e as necessidades apresentadas pelos empregadores, patrões e

empresários. No entanto, os administradores e as as agências burguesas da sociedade civil, ao

estimularem  os  intelectuais  da  educação  a  fabricarem  teorias  pedagógicas  visando  ao

desenvolvimento de competências e os governos a elaborarem os textos que efetivamente

realizariam  a  reforma,  ambos  em  negociação  com  os  sistemas  educacionais  em

funcionamento, perderam o controle sobre os significados originais desse edifício conceitual.

Assim como Marx discutiu a teoria do valor a partir do legado smithiano, ou como Gramsci

reconstruiu o conceito de sociedade civil a partir da herança liberal, é muito difícil pensar que

a ideia de competência, ao se inserir no âmbito específico dos debates educacionais, não tenha

sido reconstruída admitindo outros princípios norteadores. Precisamos, nesse caso, concordar

com as afirmações de Nílson Machado, quando ele propõe que “no contexto educacional, a

noção  de  competência  é  muito  mais  fecunda  e  abrangente,  mantendo,  com  a  ideia  de

disciplina, importantes vínculos, como, por exemplo, o caráter de mediação” (MACHADO,

2002, p. 141).

Por tudo isso, se há o reconhecimento de que as competências, como conceitualmente

estão postas nos debates educacional e empresarial, não são coincidentes ou simétricas, de que

serve a insistência de muitos autores em sublinhar essa relação de origem?108 Consideramos

um equívoco  imaginar  que  a  filiação  ancestral  das  competências  a  demandas  do  mundo

burguês,  que sobrevive,  como sabemos,  da exploração cotidiana da força de trabalho dos

trabalhadores, reveste o conceito de proteção contra reapropriações e transformações no curso

dos debates amplamente realizados pela sociedade, e especificamente por pesquisadores da

área de Educação e afins. Mais importante, contudo, é que a rejeição  a priori  da ideia do

ensino voltado ao desenvolvimento de competências tende a ofuscar as possibilidades de uma

análise de caráter mais penetrante, que vá aos interstícios dessa política com a sensibilidade

necessária para perceber as dissonâncias, resistências e ações contra-hegemônicas, que, sem

108 A síntese proposta por Ramos, a partir das leituras de Machado e Macedo, parece confirmar essa diferença.
Na  perspectiva  educacional,  segundo  os  documentos  curriculares  do  governo  federal  brasileiro,  “as
competências seriam as estruturas ou esquemas mentais responsáveis pela interação dinâmica entre os
próprios saberes do indivíduo – construídos mediante as experiências – e os saberes já construídos pela
humanidade, adquiridos por meio das transposições didáticas” (RAMOS, 2006, p. 163).  Para efeito de
contraste,  reproduzimos  a  citação  anterior  de  Machado  que  propõe  uma  definição  possível  para  a
competência na ótica do mundo dos negócios: “A ideia da competência surge, então, como a capacidade de
transformar uma tecnologia conhecida  em um produto suficientemente atraente  para os  consumidores”
(MACHADO, 2002, p. 140).
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força  ou  desejo  de  rejeitar  completamente  o  ensino  por  competências,  viabilizaram uma

atuação por dentro dele.

É nesse  sentido  que  nossa  percepção  se  afasta,  porém em posição  de  diálogo,  de

algumas perspectivas presentes no brilhante trabalho de Marize Ramos. Há uma citação de

Saviani que resume bem o que pretendemos abordar:

Num primeiro sentido, o trabalho é princípio educativo na medida em que determina,
pelo  grau  de  desenvolvimento  social  atingido  historicamente,  o  modo  de  ser  da
produção em seu conjunto. Nesse sentido, aos modos de produção (…) correspondem
modos distintos de educar com uma correspondente forma dominante de educação. 
(SAVIANI apud RAMOS, 2006, p. 136) 

Compreendemos a lógica do texto citado de Saviani que, no fundo, justifica as práticas

dominantes  na  educação segundo as  determinações  do contexto  social  e  histórico  que  as

circunscrevem. Se pensarmos nas longa e média durações, de acordo com a nomenclatura

proposta  pelo  conhecido  historiador  Fernand  Braudel,  que  se  ligam  às  transformações

civilizacionais mais lentas e amplas, certamente haverá pouca margem para questionamento

da relação apontada pelo texto de Saviani. No entanto, não é assim que procedem o próprio

Saviani ou Ramos. Segundo esses autores, a passagem do industrialismo taylorista-fordista

para a reestruturação produtiva da década de 1980, uma dobradura de natureza econômica e

tecnológica em seu princípio, já seria suficiente para invocar as determinações sociais sobre a

educação existente. Assim, a pedagogia das competências não seria mais do que um reflexo,

nas teorias educacionais, do pensamento burguês que impulsionou toda a reorganização no

processo de produção capitalista.

A associação entre  a  pedagogia  das  competências  e  a  reestruturação produtiva  do

capitalismo está correta, segue a trilha que temos percorrido através de diversos autores e

descreve aspectos factuais da história da educação recente. Todavia, transformar o ensino por

competências em um monótono reflexo dessas mudanças gerenciais do capital no pensamento

pedagógico, ou em uma resposta mecânica, é um raciocínio de fundamentação economicista.

A correlação, se feita de modo linear, descarta precipitadamente a educação como um campo

relativamente autônomo do pensamento social que, apesar das pressões multilaterais típicas

do convívio numa sociedade complexa (em sentido literal, sem referências a Morin), possui

seus  próprios  fundamentos,  tradições,  métodos,  etc.  Não  se  deve  pensar  que  os  agentes

econômicos,  sobretudo  aqueles  ligados  ao  grande  capital,  não  exerçam pressão  sobre  as

políticas curriculares, mas o que procuramos apontar é que nossa análise deve estar zelosa ao

fato de que outros agentes sociais também tensionam os debates curriculares segundo seus

interesses e convicções.
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Por esse motivo, reivindicamos a ideia defendida por Alice Lopes de que as políticas

curriculares, ao selecionarem os itens que compõem uma determinada cultura – entre saberes,

práticas, sujeitos em conflito, etc. – que serão ensinados nas escolas, configura-se também

como  uma  “política  cultural”,  irredutível,  portanto,  apenas  às  vicissitudes  econômicas

(LOPES, 2004, p. 111). Ainda acompanhando a autora, em diálogo com as proposições do

círculo de políticas de Stephen Ball e do conceito de recontextualização de Basil Bernstein, é

preciso  perceber  os  textos  curriculares  como  híbridos,  pois  o  percurso  necessário  à  sua

composição está sob influência de diversos sujeitos sociais, e sua posterior publicação inicia

um diversificado processo de negociação com os agentes educacionais diretos (dimensão que

não será avaliada por esta tese) (LOPES, 2004, pp. 112-114). Por outro lado, insistimos no

fato de que, apesar dessa abordagem revelar-se excessivamente conciliadora ou centrada em

elementos culturalistas,  ela descreve um fenômeno concreto descendente da correlação de

forças nas sociedades civil e política, e das condições de exercício da hegemonia de classe nos

sistemas democráticos liberais.

De acordo com a autora:

Nesse sentido, parece-me mais produtivo investigar nas políticas de currículo como se
desenvolve simultaneamente um processo global e local,  alguns diriam glocal,  que
impõe  determinadas  concepções  comuns,  mas  também  abre  espaço  para  a
reinterpretação,  a  modificação,  a  leitura  diversa  dos  padrões  previamente
estabelecidos, em virtude da própria negociação inerente ao processo de imposição.
Para  tanto,  talvez  valha  a  pena  pensar  em  quais  são  os  instrumentos  de
homogeneização, para usar uma expressão de Appadurai, nas políticas de currículo.
(LOPES, 2006, p. 39, grifos da autora)

Pelos motivos expostos, acreditamos que a pedagogia das competências, inspirada no

pensamento  burguês  das  reformas  produtivas,  é  mais  uma  pedagogia  metodológica  e

curricular  do  campo  do  construtivismo  ou  das  tradições  escolanovistas.  O  aspecto  das

reformas  educacionais  que  obedecem  lealmente  às  demandas  do  mundo

corporativo/empresarial é o que vimos chamando de pedagogia neotecnicista,  conforme já

caracterizada, que se esforça para reduzir a autonomia de trabalho dos docentes, a pluralidade

de ideias educacionais a inspirar os projetos políticos pedagógicos das escolas e, por esses

motivos,  a  tentar  criar  uma homogeneidade  no  debate  curricular  e  da  práxis  pedagógica.

Nessa  perspectiva,  o  ensino  por  competências  funcionaria  como  um acessório  ao  debate

curricular apresentado impositivamente pelo neotecnicismo. 

A questão,  portanto,  se  desloca  dos  elementos  constitutivos  do  ensino  voltado  ao

desenvolvimento de competências à pretensão uniformizante das novas políticas públicas de
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corte  neotecnicista.  O  artigo  terceiro  da  LDB  prevê  os  princípios  que  deverão  reger  a

educação brasileira, constando no inciso terceiro a seguinte redação: “pluralismo de ideias e

de  concepções  pedagógicas”  (BRASIL,  1996,  s/p.).  Ora,  é  o  neotecnicismo –  ao  propor

diretrizes curriculares em torno de uma única concepção pedagógica e avaliações oficiais de

larga escala a elas associadas – que abertamente contraria o estabelecido na lei em favor das

demandas empresariais,  condensadas  por  escrito  nas  ambições  no movimento empresarial

TPE (e em muito amparadas por programas do PDE). Ou seja, não fosse toda a superestrutura

neotecnicista,  a  pedagogia  das  competências  poderia  disputar  livremente  o  “mercado  de

pedagogias” disponíveis no debate educacional brasileiro, enriquecendo as possibilidades de

organização do ensino e atendendo a determinadas necessidades de seus agentes.

A  formalização,  pelas  políticas  governamentais  brasileiras,  do  ensino  por

competências  como  a  diretriz  curricular  oficial  para  a  educação  básica  deve  ser  o  eixo

norteador  de  nossa  análise  do  material  disponibilizado  pelo  governo.  Com  efeito,

considerando os  processos  de  negociação (propostos  por  Alice  Lopes)  como inerentes  às

políticas curriculares, eles continuaram a ocorrer apesar da decisão em nível governamental

de implementar-se uma orientação curricular de corte oficial. Dessa forma, os outros olhares e

resistências, se de fato incidiram sobre tais políticas, estarão impressas no seu interior, e não

apenas nos apelos por sua rejeição, seja diretamente na escrita dos textos de apresentação das

próprias  diretrizes  curriculares,  seja  através  dos  elementos  instituintes  das  políticas  de

avaliação em larga escala.

(ii) O ensino por competências e a partilha de conhecimentos.

Uma  das  maiores  objeções  à  proposta  de  organização  curricular  para  o

desenvolvimento de competências está na secundarização do papel da escola como difusora

dos conhecimentos socialmente acumulados pela humanidade. Essa matéria é abordada por

Marize Ramos no contexto do deslocamento conceitual da qualificação para as competências,

em que a transmissão de saberes seria ofuscada pela necessidade de desenvolvimento das

capacidades intelectuais ou saberes em ação. Ou seja, nos termos da autora, a orientação do

trabalho  educacional  por  competências  significaria  uma  dilatação  da  importância  da

qualificação  experimental  (saberes  em  ato),  em  prejuízo  do  desenvolvimento  de  suas

dimensões conceitual e social. 

Numa perspectiva que critica as abordagens construtivistas com base nos seus próprios

elementos constitutivos, Newton Duarte defende que as pedagogias baseadas no “aprender a

aprender” terminam por empobrecer a bagagem cultural  dos estudantes, pois,  ao invés de
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formar  indivíduos  detentores  de  certo  repertório  de  conhecimentos,  acabam por  produzir

pessoas capazes de aprender de forma indeterminada. O autor sustenta esse ponto de vista

analisando de forma minuciosa as transformações operadas nas relações de trabalho sob o

capitalismo, em correspondência com as teses elaboradas por Marx sobre o estabelecimento

da sociedade do capital. Nessa perspectiva, resumidamente, os processos de expropriação dos

trabalhadores, associados à divisão do trabalho e determinados por sua subsunção ao capital,

foram responsáveis por produzir o que Duarte chamou de o trabalhador genérico, amparado

no  decurso  de  esvaziamento  das  individualidades  humanas.  O  capitalismo,  nesse

desenvolvimento, produziu uma humanidade que, para própria sobrevivência, ficou obrigada

a vender sua força de trabalho dissociada dos seus meios, instrumentos e objetos, cujo efeito

gerador de valor também lhe é alienado pelo capital. Nesse sentido, segundo Duarte:

Do ponto  de  vista  educacional,  o  lema  “aprender  a  aprender”  visa  a  operar  algo
semelhante na medida em que, em vez de a educação escolar formar indivíduos que
sabem algo, ela passa a ter como objetivo formar indivíduos predispostos a aprender
qualquer  coisa,  desde  que  aquilo  a  ser  aprendido  mostre-se  útil  ao  processo  de
adaptação do indivíduo à vida social, isto é, ao mercado. Assim como ao trabalhador é
negada a propriedade dos meios de produção, só restando-lhe vender sua força de
trabalho; assim como toda a produção é dirigida pelo valor de troca e não pelo valor
de uso das  mercadorias;  assim também os conhecimentos  transmitidos  pela escola
passam a ter valor apenas na medida em que sua aprendizagem gere a capacidade
permanente  de  aprendizagem,  isto  é,  o  conteúdo aprendido  é  valorizado não  pelo
conhecimento nele contido, mas pela forma pela qual é aprendido, desde que tal forma
gere o “aprender a aprender”. (DUARTE, 2001, p. 197)

Em nosso entendimento, o argumento fundamental apresentado por Duarte é o de que

o currículo orientado ao desenvolvimento de competências esvazia a importância da partilha

de conhecimentos em si mesma, selecionando os conteúdos e os métodos de trabalho segundo

as  conveniências  das  competências  pré-estabelecidas.  Dessa  forma,  embora  com estrutura

conceitual um pouco distinta, há grande identidade entre as objeções citadas de Marize Ramos

e de Newton Duarte. De certa forma, o que na perspectiva desses autores é uma crítica ao

ensino  por  competências,  no  olhar  de  seus  apologistas,  os  mesmos  recursos  parecem

transformar-se em virtudes. Numa expressão que pode ser considerada um exagero, Nílson

Machado chegou a sentenciar em citação anterior que: “Vários conteúdos disciplinares podem

servir ao desenvolvimento de cada competência; e as competências é que importam, não os

conteúdos/instrumentos” (MACHADO, 2002, p. 154).

Em publicação recente,  Perrenoud parece ter  elaborado uma visão mais mediadora

sobre  esse  tipo  de  conflito.  Sua  linha  de  argumentação  soa  academicamente  acanhada,

posicionando a querela como decorrente de uma incompreensão conceitual ou de um mal-
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entendido sobre as propostas do ensino por competências, como se os críticos não fossem

capazes de entendê-las totalmente ou de construir contestações inteligentes a essa pedagogia.

De qualquer maneira, sua abordagem sobre a polêmica é interessante e avança em direções

que desejamos resgatar.

Em primeiro lugar, Perrenoud sustenta que a contenda competências versus conteúdos

é,  até  certo  ponto,  conceitualmente  improcedente.  Para  o  autor,  é  impossível  ensinar

competências  (e  aqui  tomamos  a  iniciativa  de  incluir  mais  amplamente  o  “aprender  a

aprender”) por outro meio senão através do exame de certos conteúdos ou conhecimentos

(PERRENOUD, 2013, p. 62). Os conhecimentos podem ser considerados, superficialmente,

como representações  subjetivas sobre aspectos  da realidade e,  desse modo,  eles  se fazem

presentes na maioria dos atos de interação humana, sendo, conforme examinamos, recursos

mobilizados  pelo  agir  competente.  Mais  ainda,  é  na  partilha  dos  conhecimentos  que  são

sistematizados os contextos e as situações-problemas que motivam a construção dos saberes

em ação chamados de competência. Ou seja, os conhecimentos são parte integrante do agir

competente,  assim  como  é  através  de  determinada  metodologia  na  sua  partilha  que  se

desenvolvem competências. Admitindo que os conhecimentos escolares estão organizados na

forma das disciplinas tradicionais, Machado escreveu: “Porém, nenhuma dicotomia parece

mais  inadequada  ou  descabida  do  que  a  que  se  refere  ao  par  disciplina/competência”

(MACHADO, 2002, p. 139).

Ora, essa forma de encarar o problema parece simplesmente resolver a divergência ou,

numa  alegação sofista,  falsear sua existência.  Nesse sentido,  parece-nos, considerando as

arguições de Ramos e Duarte, que o posicionamento de Nílson Machado sobre a polêmica é

contraditório.  Ou  bem as  competências  e  os  conhecimentos  coabitam  a  escola  de  modo

complementar  e  equivalente,  ou  bem  “as  competências  é  que  importam,  não  os

conteúdos/instrumentos”.  Perrenoud  está  correto  ao  afirmar  que  as  competências  e  os

conhecimentos se relacionam. O que não fica explícito no seu texto,  e nisso Machado se

revela  mais  assertivo,  é  que  o  currículo  orientado  ao  desenvolvimento  de  competências

subordina os  conhecimentos tradicionalmente disciplinares  a elas,  havendo,  portanto,  uma

relação  de  natureza  hierárquica  com  a  prevalência  das  competências.  Essa  é  a  grande

novidade  do  currículo  por  competências,  trata-se  de  um  novo  modo  de  organizar  os

conhecimentos  escolares  associando  a  eles  novos  procedimentos  didáticos,  com base  nas

teorias construtivistas e na criação de situações-problemas.

Uma  segunda  questão  levantada  por  Perrenoud  traduz-se  no  fato  de  que  uma

metodologia didática orientada ao desenvolvimento das competências se, por um lado, não
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pode prescindir da partilha de conhecimentos, de outro faz o processo de ensino ralentar em

termos do tempo necessário à aquisição desses saberes. De acordo com esse ponto de vista, a

aprendizagem,  em  vez  de  ocorrer  mediante  a  transmissão  de  saberes,  em  conferências

centradas  na  comunicação  oral  e  escrita,  deve  processar-se  por  meio  da  apresentação  de

situações-problema que induzam o estudante a construir individualmente seu agir competente.

Para Philippe Meirieu,109 a situação-problema pode ser descrita da seguinte forma: “É uma

situação didática na qual se propõe ao sujeito uma tarefa que ele não pode realizar sem

efetuar uma aprendizagem precisa. E essa aprendizagem, que constitui o verdadeiro objetivo

da situação-problema, se dá ao vencer o obstáculo na realização da tarefa” (MEIRIEU apud

MACEDO, 2002, pp. 115-116).

Não desejamos explorar o âmbito da didática, e a citação de Meirieu pretende apenas

esclarecer o conceito citado de situação-problema, com o intuito de reforçar a ideia de que se

trata de uma metodologia didática de natureza construtivista e que demanda, portanto, maior

tempo de trabalho para ser efetivada. Como reconhece Perrenoud, os “métodos ativos exigem

mais tempo do que o modo transmissivo” (PERRENOUD, 2013, p. 63). Sua adoção, como

prescreve a pedagogia das competências, consequentemente, terá implicações de dimensão

curricular, posto que, para disponibilizar esse tempo necessário, será injuntivo abrir mão de

parcela dos saberes que constavam no currículo antes das reformas assumirem a pauta das

competências. 

Esse impasse, para Perrenoud, deve ser resolvido com uma depuração dos “saberes

gratuitos” que habitam o espaço escolar, selecionando os imprescindíveis, segundo critérios

que tenham fundamento nos objetivos do ensino, que passam, desde o avanço das reformas,

pelo estabelecimento das competências. O autor, contudo, rejeita de forma explícita o extremo

utilitarismo de se considerar na escola apenas os saberes de ordem prática, ou seu uso na vida

pós-escolar  como critério  último de  seleção do que  merece  lugar  ou não na  organização

curricular  (PERRENOUD,  2013,  p.  64).  De  toda  forma,  a  seleção  dos  conhecimentos  e

elementos  culturais  a  integrarem  uma  fórmula  curricular  é  desafio  tão  antigo  quanto  as

influências  das  teorias  construtivistas  no  meio  educacional.  De  mais  a  mais,  conforme

explicitou Machado, devemos atentar ao fato de que são as competências que devem dirigir

esse  processo  e,  em  última  instância,  chancelar  a  pertinência  ou  não  da  previsão  de

determinado conhecimento no programa curricular.

Finalmente,  o  último  aspecto  debatido  por  Perrenoud  é  o  da  relação  entre  as

109 É importante  apontar  que  Meirieu,  além de  pesquisador  em  educação  e  professor  da  Universidade  de
Lumière-Lyon, também é ativista político,  tendo atuado por muito tempo no Partido Socialista e,  desde
2009, no partido Europe Ecologie Les Verts.
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competências e as disciplinas escolares tradicionais. Sobre essa questão, o autor escreve:

Como  salientou  Audigier,  as  situações  da  vida  não  são  disciplinares.  Se  uma
competência está direcionada a uma família de situações, é provável que os recursos
mobilizados (conhecimentos, habilidades e atitudes) não estejam relacionados a uma
única  disciplina.  Assim,  a  competência  seria  um  no  man's  land disciplinar.
(PERRENOUD, 2013, p. 65)

Isso  significa  que,  para  a  adoção  com  sucesso  de  um  currículo  orientado  por

competências, as escolas e suas equipes deverão operar uma divisão do trabalho em, pelo

menos,  três  direções.  A primeira  compreende  o  estabelecimento  das  competências  cujo

desenvolvimento estará sob responsabilidade de uma determinada disciplina; em seguida, será

necessário estabelecer as competências cuja abordagem dependerá da articulação de duas ou

mais disciplinas; por fim, deverão existir competências que demandarão ações específicas da

escola para seu desenvolvimento, pois não se realizam perfeitamente em nenhum dos saberes

disciplinares correntes.

O exame desse  choque  de  perspectivas  sobre  o  ensino  orientado  às  competências

sustenta algumas conclusões no que se refere à análise dos documentos sobre o ensino de

história no Brasil. Em primeiro lugar, é necessário considerar que são documentos elaborados

sob a égide da consagração da pedagogia das competências, tanto os de orientação curricular

quanto aqueles que embasam o ENEM. Por esse motivo, será preciso iniciar com um estudo

sobre  competências  associadas  globalmente  ao  ensino  médio  (supondo,  como  sustentou

Perrenoud, que elas transcendam as fronteiras rígidas das disciplinas), para depois averiguar

os conteúdos especificamente previstos ao ensino de história. Neste trabalho, será importante

atentar para o entendimento que apontamos sobre o currículo com base nas considerações de

Alice  Lopes,  reconhecendo  que  a  orientação  por  competências,  mesmo  traduzindo  a

consagração da reforma educacional burguesa, pode ter adquirido passagens dissonantes em

meio ao seu processo de estabelecimento. Portanto, será preciso analisar quais competências

são essas que estão sendo propostas à educação básica brasileira.

Além disso, é pertinente um posicionamento de nosso trabalho a respeito da contenda

entre  competências  e  conhecimentos.  A  crítica  da  literatura  marxista  à  pedagogia  das

competências é balizada por duas influências muito fortes, traduzidas pela origem de classe

das reformas educacionais e a ideia de competência a elas associada; bem como na defesa da

concepção de uma educação politécnica. Essas influências fizeram com que a maioria dos

autores fossem aos documentos das reformas curriculares buscar a confirmação de que houve

a aclamação das competências e de que essa escolha passou a subordinar a estruturação dos
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saberes escolares, consoante recomendação dos organismos internacionais, das exigências dos

órgãos  da  sociedade  civil  burguesa  e  dos  elementos  constitutivos  do  pensamento  pós-

moderno. Tudo isso já foi fartamente documentado.

As  respostas  que  algumas  dessas  críticas  receberam,  e  que  procuramos  sintetizar

brevemente,  por  outro  lado,  não  abriram  um  diálogo  com  os  fundamentos  dessas

discordâncias,  permanecendo  na  sua  superficialidade  e  reduzindo  a  questão  a  uma

acomodação  pragmática  da  tradição  disciplinar  de  organização  dos  conteúdos  e  da

administração da quantidade de tempo disponível para o cumprimento da grade curricular.

Diante disso, é preciso que nossa pesquisa aponte o olhar sobre essas questões que orientaram

o estudo das diretrizes curriculares da reforma brasileira.

Em  primeiro  lugar,  buscamos  inspiração  em  um  raciocínio  do  historiador  inglês

Edward  P.  Thompson,  que  se  insurgiu  contra  um  certo  teorismo  idealista  dos  marxistas

ingleses ao analisarem a classe operária de seu país (THOMSPON, 2001). Não pretendemos

entrar nas minúcias dessas questões, mas, acompanhando a trilha de Thompson, desconfiamos

apenas  dos  limites  que  a  tríade  reformas  educacionais  /  pedagogia  das  competências  /

neoliberalismo  possuem  para  esclarecer  a  complexidade  das  mudanças  curriculares

brasileiras. Como escreveu o autor:

O erro do reducionismo não consiste em estabelecer essas conexões, mas em sugerir
que as ideias ou eventos são, em essência, o mesmo que o contexto casual; que ideias,
crenças  religiosas  ou  trabalhos  de  arte  podem ser  reduzidos  (como se  reduz  uma
equação complexa) aos 'reais' interesses de classe que expressam. (…) Deve-se prestar
atenção  à  autonomia  dos  eventos  políticos  ou  culturais,  os  quais,  entretanto,  são
causalmente condicionados por eventos 'econômicos'. (…) Os conflitos religiosos da
Revolução  Inglesa  não  foram  'aspirações  econômicas'  diluídas  em  ilusões,  mas
conflitos sobre a autoridade e a doutrina da Igreja. Não entenderemos a intensidade do
conflito,  a  tenacidade  dos  autoritários  nem  a  energia  dos  puritanos  a  menos  que
entendamos  que  espécie  de  gente  eles  eram  e,  em  consequência,  o  contexto
socioeconômico. (THOMPSON, 2001, pp. 159-160)

Evidentemente que não é nossa intenção polemizar com os autores marxistas citados,

tal como fez Thompson com Tom Nairn e Perry Anderson. Nosso desejo apenas é sinalizar

que  o  exame  mais  profundo  e  detalhado  dos  documentos  governamentais  pode  revelar

características  que  escapam  a  essa  visão  muito  ampla,  e  que  é  preciso  estar  atento  à

possibilidade de ocorrência de desarmonias e assimetrias.

Em segundo lugar, desconfiamos também do fatalismo com que a crítica à pedagogia

das competências  trata o destino da escola no que se refere à  partilha de conhecimentos.

Todos os autores consultados, ao fazerem a defesa do ensino por competências, repetiram
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também  se  tratar  de  uma  proposta  que  não  prescinde  dos  conhecimentos  disciplinares

tradicionais.  Ao contrário,  sua centralidade no cotidiano escolar parece ancorar-se neles e

propor  sua  reorganização,  segundo,  evidentemente,  a  prevalência  das  competências.  Essa

constatação,  de  forma  lógica,  não  invalida  as  críticas  à  adoção  dessas  teses,  ou  do

construtivismo  mais  amplamente  contido  no  “aprender  a  aprender”.  O  que  pretendemos

ressaltar é que os conhecimentos disciplinares, digamos tradicionais, de algum modo estarão

presentes nessas reformas curriculares, ainda que de modo subordinado, e sua análise é parte

necessariamente integrante do balanço dessas mesmas reformas.

Como  bem  explicitaram os  autores,  a  crítica  à  pedagogia  das  competências  e  ao

“aprender a aprender” não se reveste de apego ao formato da escola tradicional. É preciso

esclarecer que há uma construção conceitual e pedagógica fundada na ideia de politecnia, de

cujos  fundamentos  a  pedagogia  das  competências  parece  se  afastar  mais  que  a  escola

tradicional. Uma vez mais, o trabalho que melhor fundamentou essas divergências é o clássico

Escola e democracia, de Dermeval Saviani. Investigar a fundo essas contradições, no entanto,

não é objeto de nossa tese. Ao mesmo tempo, se a pedagogia das competências fundamenta-se

em um determinismo tecnológico, que, no fundo, naturaliza as relações de dominação social

do capitalismo,  de outro lado,  cumpre anotar  o desconforto com certo silêncio,  no nosso

campo teórico do marxismo, sobre as transformações tecnológicas e informacionais do tempo

presente. Pode-se assumir a politecnia como suposição pedagógica geral, mas essa formulação

precisa avançar em direção a uma atualização dos fundamentos da instituição escola, pois, de

certo  modo,  essa  lacuna  favorece  o  discurso  dos  reformadores  ao  possibilitar  que  se

apresentem como os genuínos porta-vozes da modernidade.

Isso remete à justificativa apresentada por Perrenoud para as reformas. Segundo esse

autor,  a  forma  tradicional  de  organizar  o  ensino  médio  (ou  secundário)  estava  ligada  à

continuação posterior  dos  estudos,  como se  essa  etapa  da educação fosse  introdutória  ao

ensino universitário. Desse modo, a popularização da educação de nível médio (que no Brasil,

como apontamos, tende a um processo de universalização) esvaziou de sentido essa etapa do

ensino,  posto  que  é  uma fração  minoritária  da  população  aquela  que  frequenta  o  ensino

universitário.  Assim,  o  ensino  médio,  na  visão  de  Perrenoud,  deveria,  com as  reformas,

conectar-se a  uma “preparação para a  vida”,  ou,  como ciclo de conclusão da experiência

escolar, que suas preocupações primordiais fossem a inserção no mercado de trabalho e a

preparação para o exercício  da cidadania,  atribuindo novo sentido para  a  escola  de nível

médio. Conforme expõe o autor:
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A intenção  das  reformas  atuais  não  seria  dar  prioridade  àqueles  que  farão  cursos
superiores e sairão do sistema educacional com um nível de instrução elevado e um
diploma que  lhes  abrirá  as  portas  do mercado de  trabalho e  permitirá  o  acesso  a
atividades profissionais invejáveis, sendo também capazes de continuar aprendendo,
ao longo da vida, em função de suas necessidades. Os alunos que deveriam receber da
escola  uma  melhor  preparação  para  a  vida  são  aqueles  que  sairão  do  sistema
educacional sem terem adquirido um nível de cultura suficiente para aprender com
facilidade,  na  idade  adulta,  aquilo  que  não  puderam  aprender  no  ensino  médio
obrigatório. (PERRENOUD, 2013, p.18)

Existe, ao que parece, um erro conceitual na repisada expressão utilizada que aponta

ser missão da escola “preparar para a vida”. Na literalidade, a sentença dá a entender que os

estudantes,  enquanto  frequentam a  escola,  ou  não estão  vivos  plenamente  ou  esta  vida  é

insignificante,  merecendo  relevância  apenas  a  vida  produtiva-profissional.  Seria  melhor

considerar que, no curso da experiência escolar, essa vida evidentemente está acontecendo e o

que a instituição escola tem a oferecer é uma certa coletânea de saberes técnicos (saber-fazer),

orientados  ao  desenvolvimento  profissional  posterior,  e  a  invocação  de  uma determinada

visão  sobre a  ética social  (saber-ser),  correlatamente associada ao exercício da cidadania.

Colocando-se as coisas nesses termos, fica muito claro que “preparar para a vida” equivale

apenas, nos argumentos de Perrenoud, a acatar os requisitos dos gerentes das corporações,

suavizados pela expressão “necessidades do mercado de trabalho”, convidando os sistemas

educacionais, como já foi estudado, à adaptação.

Acompanhando esse debate,  Tomaz T. da Silva sugere que as reformas neoliberais

tendem progressivamente a extinguir a antiga temática a respeito do “currículo oculto” nas

escolas,  termo  que  se  referia  a  aspectos  implícitos  na  convivência  escolar  que  induziam

determinadas aprendizagens sociais (normalmente ligadas à obediência, individualismo, etc.).

Segundo o autor, “numa era neoliberal de afirmação explícita da subjetividade e dos valores

do capitalismo, não existe mais muita coisa oculta no currículo. Com a ascensão neoliberal,

o currículo tornou-se assumidamente capitalista” (SILVA, 2011, p. 81).

Sem esticar demasiadamente essa questão, desejamos apenas assinalar os limites dos

argumentos de Perrenoud. Sua leitura passa a impressão de que a escola de ensino médio não

possuía propósito ou finalidade e a pedagogia das competências, ou as reformas educacionais

mais amplamente,  em um movimento salvacionista,  vieram em seu socorro.  Concordando

com  Tomaz  Silva,  acreditamos  que  há  pouca  transformação  verdadeiramente  em  curso.

Considerando os aspectos éticos envolvidos na discussão, a principal mudança em jogo é a

transformação de antigos objetivos ocultos em explícitos. Uma alteração de mais aparência

que de substância.
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C A P Í T U L O  3  

O ENSINO DE HISTÓRIA NOS DOCUMENTOS CURRICULARES BRASILEIROS RECENTES

Nesta seção, analisaremos com maior detalhamento três documentos: as Orientações

Curriculares Nacionais – publicadas em 2006, como uma atualização aos antigos PCNs; e os

dois  documentos  constituintes  das  novas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  o  Ensino

Médio – o parecer técnico do CNE, com a fundamentação teórica e pedagógica às diretrizes, e

a  resolução  do  CNE  que  as  institui  formalmente.  Nosso  exame  procura,  conforme  os

propósitos deste estudo, decompor esses textos a partir das conceituações apresentadas nos

capítulos anteriores, com o intuito de perceber, tanto os elementos teóricos formadores dos

próprios textos, quanto as concepções dirigidas especificamente ao ensino de história.

3.1 – O currículo  de história nas Orientações  Curriculares  Nacionais  para o Ensino

Médio.

A publicação das Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNs),

em 2006 pelo MEC, está dividida em três volumes,  o primeiro dedicado às “Linguagens,

códigos e suas tecnologias”; o segundo sobre as “Ciências da natureza, matemática e suas

tecnologias”; e o terceiro volume correspondente às “Ciências humanas e suas tecnologias”.

De todo esse material, será estudado apenas o terceiro volume, posto que a leitura dos demais

pouco teria a esclarecer no que se refere ao nosso objeto de análise. Esse volume possui um

breve  texto  de  apresentação  (com  apenas  3  páginas)  que,  conforme  vimos,  aborda  os

fundamentos  políticos  e  pedagógicos  das  novas  OCNs  e  as  contextualiza  em  relação  às

legislações e regulamentos da educação brasileira. Após essa apresentação, o documento fica

dividido  em  quatro  seções,  chamadas  “Conhecimentos  de  filosofia”;  “Conhecimentos  de

geografia”; “Conhecimentos de história”; e “Conhecimentos de sociologia”.

A primeira  observação  relevante  sobre  o  documento  é  a  constatação  da  primazia

conferida  ao  termo  conhecimentos  em  sua  organização.  As  referências  em  torno  da

necessidade do desenvolvimento de competências estão presentes no texto, mas não dirigem
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toda a sua estrutura como aconselhariam alguns dos autores consultados. Isso se confirma, em

primeiro lugar, pela inexistência do estabelecimento prévio, no texto de abertura mencionado,

de competências dirigidas mais amplamente à área de ciências humanas, de caráter, portanto,

multi ou transdisciplinar. Ademais, o desenvolvimento de competências aparece diluído entre

outros objetivos do ensino médio, e não figura, assim, como o principal dentre eles, ao qual os

conhecimentos deveriam estar subordinados. Nos termos das OCNs, os objetivos do ensino

médio seriam os seguintes:

O primeiro diz respeito às finalidades atribuídas ao ensino médio: o aprimoramento do
educando como ser humano, sua formação ética, desenvolvimento de sua autonomia
intelectual e de seu pensamento crítico, sua preparação para o mundo do trabalho e o
desenvolvimento de competências para continuar seu aprendizado. 
(BRASIL, 2006a, p. 7)

Do modo como o texto apresenta,  não há referências diretamente às competências

como  formadoras  da  autonomia  intelectual  ou  atuantes  na  preparação  para  o  mundo  do

trabalho,  conforme asseveram os  formuladores  dessa  pedagogia.  A forma de  redação  das

OCNs  restringe  o  papel  da  aquisição  de  competências  a  aprendizados  posteriores,  sem

conferir centralidade a eles na chamada “vida após a escola” e nem mesmo desenvolver a

importância desse desenvolvimento na organização atual da sociedade.

Outra  definição  muito  relevante  presente  no  texto  de  apresentação  versa  sobre  o

entendimento dos autores a respeito das políticas curriculares. Em referência ao artigo 35 da

LDB, que estabelece as finalidades legais do ensino médio na educação básica brasileira, o

texto afirma:

Além disso, a política curricular deve ser entendida como expressão de uma política
cultural, na medida em que seleciona conteúdos e práticas de uma dada cultura para
serem trabalhados no interior da instituição escolar.
Trata-se de uma ação de fôlego: envolve crenças, valores e, às vezes, o rompimento
com práticas arraigadas. (BRASIL, 2006a, p. 8)

Os termos utilizados  pelo  MEC se vinculam abertamente  à  definição  de  currículo

como política cultural, que exploramos a partir das leituras de Alice Lopes. Isso significa que

o próprio órgão de definição da política curricular ameniza seu caráter prescritivo, reprovado

por muitos críticos na análise das reformas anteriores, admitindo sua essência permeável e a

necessidade de maleabilidade diante da autonomia das escolas em estabelecerem suas próprias

diretrizes  político-pedagógicas.  Textualmente,  o  documento  aponta  que  o  currículo  “é  a

expressão  dinâmica  do  conceito  que  a  escola  e  o  sistema  de  ensino  têm  sobre  o

desenvolvimento  dos  seus  alunos e  que  se propõe a realizar  com e  para  eles.  Portanto,
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qualquer orientação que se apresente não pode chegar à equipe docente como prescrição

quanto ao trabalho a ser feito” (BRASIL, 2006a, p. 9). Na continuação, o texto ainda aponta

a necessidade de que as definições curriculares das escolas, que devem ser objeto de debates

amplos com condução democrática,  se aproximem mais do “currículo real”,  considerando

toda a contextualização necessária ao trabalho pedagógico.

O curto texto de apresentação, por tudo isso, sintetiza três impressões iniciais sobre as

OCNs,  enfatizando que  foram consideradas  apenas  as  relativas  às  ciências  humanas.  Em

primeiro  lugar,  a  estrutura  do  texto  não  está  centralizada  pelo  estabelecimento  de

competências; em seguida, destacamos uma concepção aberta de currículo, o que representa

certa rejeição ao estabelecimento de uma metodologia ou didática oficiais – como ocorreu

com  a  consagração  das  competências  no  início  das  reformas;  e,  finalmente,  houve  o

significativo  resgate  da  autonomia  das  instituições  de  ensino  no estabelecimento  de  seus

próprios planejamentos curriculares e pedagógicos. 

O capítulo referente ao ensino de história, segundo o MEC, contou com a consultoria

de  Holien  Gonçalves  Bezerra,  Lana  Mara  de  Castro  Siman  e  Margarida  Maria  Dias  de

Oliveira. Holien Bezerra é historiador de formação, com doutorado também em história pela

Universidade São Paulo (USP), onde pesquisou o Movimento Constitucionalista de 1932 com

base nos conceitos de ideologia e da sociedade de classes,110 sendo atualmente professor da

Universidade  Federal  de  Goiás.  Bezerra  já  havia  colaborado  com  o  MEC  durante  a

administração  de  Fernando  H.  Cardoso,  quando  desempenhou  funções  de  coordenação  e

acompanhamento na avaliação de livros didáticos. Lana Mara Siman é especialista em ensino

de história e professora da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), com doutorado

na Université Laval (Canadá),  onde estudou especificamente as mudanças curriculares em

programas  de  história.  Margarida  de  Oliveira  também  é  historiadora  e  professora  da

Universidade  Federal  do  Rio  Grande  do  Norte  (UFRN).  Em  seu  doutorado,  cursado  na

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), pesquisou a formação do professor de história

tendo  em  vista  a  publicação  dos  PCNs  e  o  debate  das  reformas  curriculares  mais

amplamente.111

Há,  nas  trajetórias  dos  consultores  convidados  pelo  MEC,  algumas  constatações

importantes sobre a elaboração das OCNs para a área de história. Em primeiro lugar, foram

convidados  pesquisadores  universitários  das  áreas  de  currículo  e  ensino  de  história  com

110 Informações disponibilizadas pelo Centro de Apoio à Pesquisa em História Sérgio Buarque de Holanda, da
Faculdade  de  Filosofia,  Letras  e  Ciências  Humanas  da  USP.  Disponível  em  <http://caph.fflch.usp.br/
node/4033>, acesso em 16 dez 2016.

111 As informações citadas referentes ao currículo profissional destes professores foram retiradas da Plataforma
Lattes do CNPq e também dos programas das universidades mencionadas.
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produção  consolidada  e  abordagem  crítica  diante  do  debate  brasileiro  das  reformas

educacionais.  Além disso,  os  vínculos  profissionais  dos  consultores  são  com instituições

públicas, não ocorrendo consultorias ou prestações de serviço a fundações privadas da área de

educação, como as integrantes do movimento TPE. Portanto, diferentemente do que ocorreu

durante o governo Cardoso, os consultores não são intelectuais organizadores e colaboradores

diretos das reformas,  mas especialistas e pesquisadores acadêmicos,  sem vínculos com as

entidades privadas de fomento do neotecnicismo. Esse levantamento sugere que há pouca

inclinação, entre os autores das OCNs, em atender de modo linear os requisitos de formação

de mão de obra exigidos pelo “mercado de trabalho”,  ou,  pelo menos,  que tensões dessa

natureza se encontram diluídas em um conjunto mais amplo de objetivos e perspectivas. 

O documento,  contudo,  contou  também com a  colaboração  de  Helenice  Ciampi  e

Pedro Tomaz de Oliveira  Neto na  função de revisores.112 A historiadora  Helenice Ciampi

recentemente tem se tornado uma das mais importantes estudiosas sobre diversas questões

relativas  ao  ensino  de  história,  analisando  currículo,  didática,  formação  docente,  etc.

Professora da PUC-SP, Ciampi cursou doutorado em história na USP, pesquisando a formação

de professores  na  universidade  durante  as  décadas  de  1970 e 1980.  De todos  os  autores

participantes da elaboração das OCNs, provavelmente Ciampi é a que explicitamente possui

maior  proximidade  intelectual  com  as  teorias  curriculares  de  desenvolvimento  de

competências.  Isso  significa  reconhecer  que,  do  ponto  de  vista  das  decisões  políticas  e

pedagógicas  do  MEC,  a  orientação  dominante  foi  marcadamente  conciliatória  ao  buscar

equilibrar abordagens não homogêneas em um único documento (ao que parece, um gesto

típico da gestão sob o social-liberalismo).

De modo muito semelhante a Perrenoud, Ciampi sustenta que a revolução tecnológica

(utilizando referências também à globalização) instigou novos processos de produção, novas

formas  de  sociabilidade  e,  por  conseguinte,  novos  modos  de  constituição  de  identidades.

Esses entendimentos estariam na base de uma importante virada paradigmática na educação,

já  que  as  exigências  de  desenvolvimento  da  humanidade  nessa  nova  etapa  histórica

representariam uma novidade em relação à experiência escolar. Em suas palavras: 

Diante desse mundo globalizado, que apresenta múltiplos desafios para o homem, a
educação surge como uma utopia necessária e indispensável. O fundamental é que os
alunos  se  apropriem  de  competências  básicas  que  lhes  permitam  desenvolver  a
capacidade de continuar aprendendo. (CIAMPI, 2011, 2.)

112 Não foi possível obter informações relevantes sobre a trajetória ou produção intelectual de Pedro de Oliveira
Neto de modo a suscitar observações sobre a leitura dos textos das OCNs.
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Dessa  forma,  tal  como  outros  autores  estudados  por  nós,  o  ensino  baseado  no

desenvolvimento de competências estaria em sintonia com as novas demandas da organização

social, discurso que embasa sua adoção também nas perspectivas de Perrenoud, Machado e

outros autores estudados. Ademais, Ciampi, a partir de uma abordagem centrada em aspectos

culturais e utilizando muitas referências às formulações afinadas ao pós-modernismo, constrói

uma  síntese  do  pensamento  curricular  em  três  vertentes  gerais:  i)  o  currículo  por

competências;  ii)  currículo  orientado  pelas  “disciplinas  de  referência”;  e  iii)  currículo

centrado nas disciplinas ou matérias escolares (CIAMPI, 2011, 4).

Para a autora, o ensino por competências ainda se dividiria em duas outras tradições

recentes  no  pensamento  pedagógico,  que  são  a  francesa,  de  inspiração  construtivista  e

cognitivista;  e  a  norte-americana,  mais  próxima  do  condutivismo  em  seus  aspectos

psicológicos.113 O Brasil, nesse contexto, estaria sujeito às influências dessas duas tradições,114

com a perspectiva francesa mais presente nos processos de estudo durante a formação de

professores,  enquanto  a  norte-americana  tem  predominado  nos  documentos  curriculares

oficias, ressaltando a aproximação entre as finalidades da escola e as exigências do mercado

de trabalho.  Ciampi  apresenta  também, nesse trabalho,  uma conceituação de competência

muito próxima à indicada por Perrenoud (a que nos referimos sob o epíteto de “definição-

padrão”):  “competência  é,  portanto,  a  capacidade  de  agir  de  forma  eficaz  em  um

determinado  tipo  de  situação,  apoiada  em  conhecimentos,  mas  sem  limitar-se  a  eles”

(CIAMPI, 2011, p. 6).

Analisando  pareceres  do  CNE  sobre  as  orientações  curriculares  ainda  durante  o

governo  Cardoso,  Ciampi  destaca  que  o  tratamento  conferido  às  competências  nesses

documentos se afasta dessa definição citada, pois não propõe uma família de situações bem

definidas, às quais deveria estar relacionado o agir competente, assim como não direciona

aspectos da didática que reforcem a abordagem construtivista (intrínseca ao trabalho com

competências), ou que proponham ao professor “planejar situações e auxiliar na construção

de  competências”  (CIAMPI,  2011,  p.8).  A justificativa  para  esta  lacuna  nos  documentos

curriculares estaria nas influências da interpretação norte-americana sobre as competências,

que  tendem  à  sua  instrumentalização  e  simplificação,  realçando  aspectos  quantitativos  e

orientados à verificação de desempenhos. Segundo a autora, essa abordagem seria herdeira do

113 O trabalho  de Marize Ramos projeta  uma divisão  semelhante.  Ela  também propõe que a  matriz  norte-
americana tem fundamentação em teorias psicológicas condutivistas e associa essa característica ao legado
da pedagogia por objetivos,  em contraposição à predominância do construtivismo no caso francês.   Cf.
RAMOS, 2006, pp. 89-99.

114 Helenice Ciampi faz, nessa abordagem, referências a textos de Elizabeth Macedo. Entendemos, portanto,
compartilhar sobre esse assunto de seus pontos de vista.
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legado  da  pedagogia  por  objetivos  e  da  psicologia  behaviorista,  com  a  atualização  dos

objetivos comportamentais nessas teses por um rol de competências simplificadas. 

De  qualquer  forma,  é  importante  assinalar  que  a  abordagem  por  competências,

segundo o preconizado pelas duas tradições mencionadas, deveria orientar todo o processo de

organização curricular, o que não ocorreu nas OCNs ora em análise.115 Os documentos não

fixam previamente  as  competências  gerais  a  serem desenvolvidas,  estando  elas  presentes

apenas nos capítulos já sistematizados com base na organização disciplinar da grade escolar e

normalmente apresentadas como herança de documentos mais antigos – como as DNCs e

PCNs da década de 1990. Desse modo, seu exame, ao confirmar a simplificação típica das

diretivas  norte-americanas,  ainda  assim  não  representaria  a  adoção  da  pedagogia  das

competências  como  eixo  definidor  dessa  política  curricular,  marcada  na  estrutura  do

documento por um certo ecletismo de pedagogias.

No capítulo específico sobre o ensino de história, são fixadas pelo texto duas grandes

determinações na contextualização da história em meio às finalidades do ensino médio: os

objetivos gerais da educação básica (e do ensino médio) estabelecidos pela LDB; e o legado

das DCNs de 1997. Apesar de o texto não deixar essa questão explícita, localizamos também,

como referência importante, as transformações demográficas atravessadas pelo ensino médio

(às quais fizemos referência com os números levantados por Sabrina Moehlecke) combinadas

à extensão da idade de escolaridade obrigatória no país. De acordo com o texto:

A nova  identidade  atribuída  ao  ensino  médio  define-o,  portanto,  como uma etapa
conclusiva da educação básica para a população estudantil. O objetivo é o de preparar
o educando para a vida, para o exercício da cidadania, para sua inserção qualificada no
mundo do trabalho, e capacitá-lo para o aprendizado permanente e autônomo, não se
restringindo a prepará-lo para outra etapa escolar  ou para o exercício profissional.
(BRASIL, 2006a, p. 67)

Há, nesse fragmento citado,  algumas questões importantes  de serem destacadas.  A

consideração do ensino médio como etapa conclusiva da escolarização obrigatória assume,

com  expressão  semelhante  à  de  Perrenoud,  a  urgência  de  sua  missão  principal  ser  a

“preparação para a vida”. Esse movimento é traduzido pelos autores como a preparação do

educando para sua inserção cidadã na vida em sociedade, para alcançar postos qualificados na

vida profissional, além de dotá-lo da capacitação necessária para aprendizados posteriores de

modo autônomo. Com essas balizas, no que se refere ao ensino de história, as menções às

competências procuram textualmente equilibrar os três grandes propósitos ou “preparações”

115 Ainda desenvolvendo a perspectiva norte-americana de trabalho com competências, Ciampi aponta que sua
precedência  resultou  na  organização  curricular  por  módulos  que,  com  referência  nas  competências,
transcendem os conhecimentos disciplinares. 
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do ensino médio – o vestibular, a vida profissional, o exercício da cidadania (BRASIL, 2006a,

p. 67).

O documento aponta que o cumprimento dessas metas supõe um trabalho que respeite

a  orientação  interdisciplinar,  a  contextualização,  a  abordagem disciplinar  através  de  seus

conceitos fundamentais, tudo isso em interação com as orientações estabelecidas no projeto

político pedagógico (PPP) da escola, com enfáticas referências à sua necessária construção

democrática e participativa. Associado a essa formulação geral, é introduzido o conceito de

“educação  permanente”  como  condição  necessária  à  preparação  para  a  vida,  cuja

fundamentação  supõe  o  desenvolvimento  de  “competências  cognitivas”  pelo  educando

(BRASIL, 2006a, p. 68).

Após essa introdução mais geral, as OCNs fazem uma lista de competências a serem

desenvolvidas com base nas DNCs na época vigentes: 

Dentre essas competências, podem-se enumerar, segundo as DCNEM116: a autonomia
intelectual e o pensamento crítico; a capacidade de aprender e continuar aprendendo,
de  saber  se  adequar  de  forma  consciente  às  novas  condições  de  ocupação  ou
aperfeiçoamento,  de  constituir  significados  sobre  a  realidade  social  e  política,  de
compreender o processo de transformação da sociedade e da cultura; o domínio dos
princípios  e  dos  fundamentos  científico-tecnológicos  para  a  produção  de  bens,
serviços e conhecimentos. (BRASIL, 2006, p. 68)

A leitura desse texto das OCNs, tendo em vista as considerações de Ciampi sobre o

significado curricular da utilização das competências (revisora do próprio texto) e a sinopse

conceitual  de  Perrenoud,  que  convencionamos  chamar  de  definição-padrão,  revelam  a

inexistência  de  quaisquer  competências  em  meio  a  essa  lista  proposta.  Trata-se  de  um

apanhado  de  capacidades  intelectuais  e  comportamentais  gerais,  que  não  se  conectam  a

famílias de situações que deveriam orientar o agir competente, e nem dão pistas a respeito do

trabalho didático necessário ao seu desenvolvimento. 

De forma a promover um contraste, ou um termo válido de comparação, Perrenoud

propõe  ao  debate  educacional  algumas  competências  que  poderiam  ser  incorporadas  em

muitos sistemas de ensino pelo mundo, e numa delas sugere: “saber identificar as leis, os

valores, os princípios éticos, as regras e os costumes vigentes no lugar onde a pessoa vive,

trabalha e atua; saber se situar em relação a esse universo normativo e buscar o devido

equilíbrio entre o interesse pessoal e o bem comum” (PERRENOUD, 2013, p. 204). Pela

proposta,  é  nítido  se  tratar  de  uma  competência  de  caráter  amplo,  capaz  de  remeter  a

processos  didáticos  em múltiplas  disciplinas  escolares,  com um determinado  conjunto  de

116 Sigla para as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Como o documento das OCNs é de 
2006, ele se refere às diretrizes fixadas ainda durante o governo Cardoso.
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situações na vida cotidiana, mais ou menos delimitado em relação ao que se constitui como o

agir competente. 

Essa  discrepância que  procuramos provocar  acentua  as  diferenças  entre  as  leituras

norte-americana e francesa (de Perrenoud) na proposição das competências, transparecendo

uma clara predileção pela formulação norte-americana. Como apontou Ciampi, a escola norte-

americana condensou as competências a objetivos comportamentais (produtos desejados) a

serem listados no currículo,  expondo sua ancestralidade teórica na racionalidade tyleriana,

como, por exemplo, no fragmento citado das OCNs onde está “a capacidade de aprender e

continuar aprendendo”. Ainda assim, a diretiva comportamental (Ciampi)117 ou condutivista

(Ramos)118 expressa nessa formulação sobre as competências também se apresenta mesclada a

outras proposições, o que é surpreendente posto que a tradição norte-americana ainda mais

fortemente aspira prevalência sobre a estrutura curricular em seu conjunto. O caráter híbrido

desse texto, no que se refere às teorias curriculares apontadas, fica reforçado pelo fato de que

a lista de competências citadas não aparece na sua abertura, subordinando e orientando sua

construção e as escolhas pedagógicas implicadas, mas como uma citação no corpo do texto de

uma  disciplina  específica  –  a  história.  A própria  revisora,  Helenice  Ciampi,  analisa  esse

ecletismo como fruto de tensões políticas recentes: “As tradições pedagógicas da noção de

competência,  seja na vertente cognitivista-construtivista,  seja na comportamental,  embora

fortemente presentes nos documentos sobre educação básica, mesclam-se a outros discursos

que precisam ser compreendidos no quadro das preocupações contemporâneas” (CIAMPI,

2011, p. 10).

De modo complementar, as OCNs indicam que o trabalho com o ensino de história

deverá estar atento a essas competências gerais estabelecidas, ao mesmo tempo em que deve

buscar o desenvolvimento de outras que sejam específicas ao conhecimento histórico. Essas

competências específicas,  contudo, não têm de ser estabelecidas previamente,  pois devem

adequar-se aos contextos particulares das escolas e dos estudantes, sendo recomendada, assim,

a sua caracterização no curso dos debates organizadores do PPP. 

As  OCNs  também  precisam  os  termos  em  que  deve  ocorrer  o  exercício  da

interdisciplinariedade, inerente, como vimos, ao currículo orientado pelo desenvolvimento de

competências. Segundo os autores, a interdisciplinaridade não deve ser traduzida, em termos

curriculares, no agrupamento de disciplinas para a abordagem de determinadas temáticas, mas

pela internalização da necessidade de desenvolver as competências por todas elas. Ou seja,

117 Cf. CIAMPI, 2011, p. 10.
118 Cf. RAMOS, 2006, p. 90.
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não  é  um trabalho  episódico  ou  temático,  mas  sistêmico  e  relativo  ao  cotidiano.  Assim,

sugere-se que os debates sobre o PPP nas escolas assumam a relevância da instauração de

práticas em seus programas que considerem o desenvolvimento de competências, sendo dever

das equipes das disciplinas elaborarem meios para que este desenvolvimento seja apropriado

na rotina das atividades didáticas (BRASIL, 2006a, p. 68). Uma vez mais, é possível notar a

semelhança  entre  essa  proposição  e  o  que  Ciampi  estabeleceu  como  a  tradição  norte-

americana  na  utilização  das  competências,  visto  que,  segundo  o  documento,  haveria

competências gerais e específicas, com essas últimas aproximando-se muito do enunciado de

objetivos ou metas ao ensino.

Aprofundando  as  orientações  acerca  do  trabalho  com  as  competências,  as  OCNs

também introduzem o conceito de contextualização. Semelhante ao que propõe Perrenoud, o

exercício de contextualização significa a aproximação do saber que se deseja ensinar/aprender

com situações concretas que possam ser experimentadas e guardem relação com o ambiente

social  dos  alunos,  quer  essas  referências  sejam  ao  exercício  da  cidadania  ou  à  prática

profissional, por exemplo. Nesse sentido, o texto aponta: “Cabe ainda lembrar que o trabalho

de contextualização busca compreender a correlação entre as dimensões de realidades local,

regional e global, sem o que se torna impossível compreender o real significado da vida

cotidiana do aluno do ponto de vista histórico” (BRASIL, 2006a, p. 69).

Dessa forma, apesar de não dirigirem completamente a estrutura das OCNs, o trabalho

com competências se faz presente de modo contínuo através do estabelecimento de uma lista

delas,  de  caráter  geral,  apresentada ao modo norte-americano (descendente  das  DCNs),  e

também  da  orientação  ao  trabalho,  no  PPP das  unidades  escolares,  com  dois  conceitos

essenciais a essa pedagogia: a interdisciplinariedade e a contextualização. Vale notar que toda

elaboração  em  torno  da  necessidade  da  contextualização  baseia-se  em  argumentos

semelhantes  aos  utilizados  por  Perrenoud,  quando  o  autor  justifica  a  missão  da  escola

associada à dimensão prática ou de “preparação para a vida”.

É curioso constatar que a tríade competência, interdisciplinariedade e contextualização

apresenta-se de modo desigual entre as quatro disciplinas que compõem o caderno de ciências

humanas  das  OCNs.119 Esses  conceitos  acompanham  o  texto  das  OCNs  do  capítulo  de

119 É importante demarcar  que a interdisciplinariedade não é um patrimônio exclusivo dos proponentes  da
pedagogia das competências. Trata-se de uma conceituação reivindicada por diversas escolas pedagógicas,
entre  elas  os  defensores  da  educação  politécnica,  onde  a  interdisciplinariedade  aparece  como  noção
indispensável ao trabalho com a ideia de totalidade. No caso da pedagogia das competências, esse recurso é
explicado como necessário à articulação de saberes que desenvolvem o agir competente. Sua ocorrência nos
documentos analisados, todavia, por vezes aparece vinculada às competências, mas em outros casos essa
associação não está explícita. Evitaremos, pois, desenvolver a questão da interdisciplinariedade por toda
imprecisão que esse debate acarreta,  apenas reforçando que o sentido atribuído por Perrenoud está sim
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história, mas no capítulo referente ao ensino de filosofia elas estão ausentes, muito em função

do domínio do debate sobre a previsão legal do ensino obrigatório de filosofia (que ainda é

muito recente), sua integração junto aos objetivos do ensino médio, aspectos da filosofia no

desenvolvimento  da  cidadania  e  questões  relativas  à  didática.  As  referências  ao

desenvolvimento de competências ocorrem apenas de modo indireto, quando são citados os

PCNs e DCNs decretados durante o governo Cardoso.120 

A comparação  entre  os  capítulos  de  história  e  geografia  também  revela  outras

discrepâncias  marcantes.  Para  a  geografia,  é  exposta  uma  tabela  em  duas  colunas

correlacionando  as  competências  a  serem  desenvolvidas  pelo  ensino  de  geografia  e  as

habilidades requisitadas, na ordem de duas a três habilidades para cada competência proposta

(BRASIL, 2006a, p. 45). Para o ensino de história, uma tabela semelhante é montada, mas

dirigida por conceitos, aos quais são associadas habilidades específicas e, depois, atividades

didáticas propostas. Para efeito de ilustração, apresentamos a seguir a tabela construída no

capítulo sobre o ensino de geografia, subordinada à seção 1 (saberes e experiências do ensino

de geografia) e subtítulo 1.1 (objetivos da geografia no ensino médio).

(BRASIL, 2006a, p. 45)

Em relação ao ensino de história, a tabela a ser exibida pertence à seção 2 (A história

no ensino médio), subtítulo 2.2 (Questões metodológicas). 

presente nos documentos curriculares brasileiros. 
120 Cf. BRASIL, 2006, pp. 15-27.
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(BRASIL, 2006a, p. 80)

Essas observações indicam, uma vez mais, o caráter híbrido da construção pedagógica

das  OCNs,  uma  vez  que  as  competências  gerais  suscitadas  pelas  DCNs,  e  que  foram

mencionadas  no  capítulo  referente  ao  ensino  de  história,  não  se  repetiram  como  eixo

orientador para as demais disciplinas. No capítulo sobre o ensino de filosofia, não há uma

grade de competências e habilidades sugerida para o ensino da disciplina, havendo, contudo,

uma lista de competências relacionada à formação universitária em filosofia. Ou seja, não há

parâmetros dominantes para o ensino médio em seu conjunto ou para as ciências humanas de

modo uniforme no documento, que sempre se reporta a proposições anteriores das DCNs para

reivindicar a importância das competências.

O capítulo sobre o ensino de história, na sua seção intitulada “Questões de conteúdo”,

apresenta uma proposta quanto aos objetos de estudo que deveriam compor o currículo de

história. De acordo com os autores, seria uma singularidade da história, enquanto disciplina

escolar,  uma  abundância  sem  limite  aparente  de  temas  e  objetos  reconhecidos  pela

historiografia que poderiam legitimamente povoar sua grade curricular. Por esse motivo, a

seleção  objetiva  dos  conteúdos  a  serem  ensinados  depende  das  opções  metodológicas  e

também ideológicas dos professores, ou de  entendimentos coletivos nas escolas, havendo

necessidade da orientação de caráter nacional consentir com uma multiplicidade de resultados

dessas escolhas. 121

121 “Além de sua quase infinita variedade, pois o objeto da História são todas as ações humanas na dimensão

159



É importante destacar que, como bem apontou a pesquisadora Selva Fonseca (2001),

os currículos concernentes ao ensino de história nas políticas governamentais mudaram muito

nas últimas décadas. Basicamente dois processos teriam impulsionado essas transformações,

sendo  um  primeiro  aspecto  as  mudanças  gerais  na  educação  brasileira  decorrentes  da

transição política da ditadura ao retorno da democracia, que teve impactos significativos entre

as ciências humanas com a extinção dos “estudos sociais” nas escolas e a emancipação da

história  como  disciplina.  Ademais,  aproximadamente  no  mesmo  período,  irrompeu  na

historiografia brasileira o movimento conhecido como a “Nova História”, cujas abordagens

diversificaram entendimentos teóricos, procedimentos metodológicos, o universo das fontes

estudadas,  etc.  Sob  a  incidência  desses  processos,  os  debates  curriculares  e  didáticos

ganharam novo colorido e motivaram uma sequência de reformulações nos programas das

redes públicas estaduais. Mesmo se referindo à situação na década de 1990, continua muito

atual a seguinte conclusão da autora:

Nesse sentido, pode-se concluir, a partir mesmo de tais conflitos e disputas, que existe
hoje  uma diversidade  de  formas  de  pensar  o  ensino  de  História.  A discussão  das
propostas curriculares, nos anos 80, revelou ser inconcebível um “consenso” em torno
de  uma  proposta  de  História  para  a  escola  fundamental,  uma  vez  que  envolve
diferentes espaços de saber e interesses diversificados em termos de projetos teóricos e
políticos. (FONSECA, 2001, p. 155)

Por  essas  razões,  o  texto  das  OCNs  não  estabelece  uma  orientação  precisa  com

referência em conteúdos ou seleção de processos históricos que devem habitar o currículo

escolar,  mas  propõem uma abordagem centrada  na  aprendizagem e  partilha  de  conceitos

históricos.  No  entendimento  de  seus  autores:  “por  mais  díspares,  variadas  e  mesmo

contraditórias que sejam entre si as concepções de mundo, os posicionamentos ideológicos

ou as proposições de ordem metodológica, não há como não trabalhar com esses conceitos,

ou, pelo menos, com uma parte importante deles” (BRASIL, 2006a, p. 70). Ainda segundo o

texto, as propostas pedagógicas – em que pese toda diversidade possível de abordagens –

precisam resguardar as características de cada saber específico que habita o universo escolar,

o que, no caso do ensino de história, representaria zelar pelos conceitos fundamentais dessa

área de conhecimento.

Essa orientação de trabalho exige um aprofundamento sobre os sentidos da palavra

conceito, acentuando sua ligação com o que o texto chama de “historicidade”. Para os autores,

os conceitos propostos estão diretamente conectados ao estudo de determinadas realidades

do tempo,  a  escolha  dos temas,  dos assuntos  ou  dos objetos  consagrados pela  historiografia  depende
necessariamente de posições metodológicas assumidas ou mesmo de preferências ideológicas” (BRASIL,
2006a, p. 70).
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históricas,  não  constituindo  um  instrumento  analítico  a  ser  utilizado  acriticamente  para

múltiplas temporalidades – conduta que se expressaria melhor na conformação de um modelo

teórico.  Assim,  os  conceitos  aparecem  como  facilitadores  na  abordagem  de  fontes  e  na

produção de conhecimento sobre processos históricos específicos (BRASIL, 2006, p. 71).

Com esse  entendimento,  os  autores  prosseguem avaliando  as  escalas  de  grandeza

implicadas no trabalho com conceitos históricos. Será possível notar, segundo os argumentos

do texto, que há conceitos ligados de modo muito íntimo a determinados contextos históricos

e  outros,  de  maior  abrangência,  que  permitem a  análise  comparada  de  processos  sociais

semelhantes. Esses que possuem caráter mais amplo, embora sem perder sua historicidade,

são também chamados de  categorias  pelos  autores  e,  necessariamente,  a  eles  deverão  ser

atribuídas, de forma complementar, especificidades que permitam sua plena compreensão em

sentido histórico. Um exemplo utilizado pelos autores se refere à categoria trabalho, que, para

possuir  força  explicativa,  precisa  estar  associada  a  uma  determinada  contextualização

histórica,  na  qual  assume  as  formas  de  trabalho  servil,  trabalho  assalariado,  etc.  Essas

especificidades associadas às categorias podem até ser cumulativas, como no caso do trabalho

servil em determinada região da Europa medieval. “Nesse sentido, os conceitos ou categorias

são  abertos,  são  vetores  à  espera  de  concretizações,  a  serem  elaborados  por  meio  de

conhecimentos específicos, de acordo com os procedimentos próprios da disciplina História”

(BRASIL, 2006a, p. 71).

Com base  nos  três  eixos  globais  já  referidos  –  desenvolvimento  de  competências,

trabalho  com  a  interdisciplinariedade  e  com  a  contextualização,  as  OCNs  passam  então

produzir  uma  lista  de  conceitos  estruturadores  do  estudo  da  história.  São  eles:  História;

Processo histórico; Tempo; Sujeitos históricos; Trabalho; Poder; Cultura; Memória; Cidadania

(BRASIL,  2006a,  pp.  72-79).  Com base  nas  próprias  considerações  do  texto,  é  possível

identificar  na  lista  a  presença  dominante  de  conceituações  bem  amplas  (ou  categorias),

flexíveis e usuais a praticamente qualquer estudo histórico.

Ao abordar os sentidos do conceito de história, como um conhecimento decorrente das

relações da vida humana com o tempo, as OCNs sugerem que um dos primeiros objetivos de

seu ensino precisa ser o desenvolvimento de uma apropriação crítica sobre os saberes. Isso

seria  possível  com base  na  ideia  de  que  diferentes  abordagens  teóricas  e  metodológicas

produzem, na escrita historiográfica, versões e interpretações conflitantes sobre um mesmo

evento ou situação histórica. Essa característica do conhecimento histórico poderia inspirar

um  olhar  “consciente  no  que  tange  à  sociedade  e  si  mesmo”,  mobilizando  aspectos

metodológicos da pesquisa histórica para o estudo em sala de aula e viabilizando, assim, a
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problematização, a formulação de hipóteses, a expressão de ideias e sua crítica, etc. (BRASIL,

2006a, p. 72). Essa proposta, todavia, está acompanhada da seguinte ressalva:

É preciso deixar claro, porém, que o ensino básico não se propõe a formar “pequenos
historiadores”. O que importa é que a organização dos conteúdos e a articulação das
estratégias  de  trabalho  levem  em  conta  esses  procedimentos  para  a  produção  do
conhecimento histórico. Com isso, evita-se passar para o educando a falsa sensação de
que os conhecimentos históricos existem de forma acabada, e assim são transmitidos.
(BRASIL, 2006a, p. 73)

De modo semelhante, o texto, ao abordar o conceito de  processo histórico, também

acena a possibilidade de se fomentar uma “problematização da vida social”, inspirada pelo

exame das  transformações  sociais  ao longo do tempo,  de contextos  e  situações  históricas

similares,  dos  conflitos  e  agrupamentos  humanos  em  choque,  etc.  É  uma  controvérsia

historiográfica a busca de sentido às mudanças históricas, em muito inspirada pela noção de

progresso do cientificismo iluminista, mas é também parte integrante do ofício do historiador

dar inteligibilidade aos fatos, eventos e formas de ser da humanidade no tempo. Segundo os

autores, o conceito de processo histórico viabiliza a atribuição de sentidos aos acontecimentos

e eventos isolados, emprestando a eles “possibilidades explicativas” (BRASIL, 2006a, p. 74). 

Além disso, sinaliza também a permanente provisoriedade do próprio conhecimento,

em processo contínuo de revisão e reconstrução, ocorrendo algo análogo com as formações

sociais hegemônicas em cada período histórico. Raciocínio semelhante também é utilizado no

exame  do  conceito  de  tempo,  pois  o:  “(...)  conceito  de  tempo  supõe  também  que  se

estabeleçam  relações  entre  continuidade  e  ruptura,  permanências  e  mudanças  /

transformações, sucessão e simultaneidade, o antes, o agora e o depois” (BRASIL, 2006a, p.

74).  Essa  ideia  de  conceber  o  processo  histórico  como  uma  profusão  de  mudanças,  em

velocidades e âmbitos variados, também possui centralidade, segundo o texto, nas análises

sobre  as  formas  do  trabalho –  essencialmente  ligadas  aos  meios  de  reprodução  da  vida

humana. 

As  OCNs  também  concedem  atenção  aos  conceitos  de  poder  e  cultura,

fundamentando seu uso pela história de modo amplo e sustentando tratar-se de dimensões da

existência humana que se fazem presentes em praticamente todas as instâncias da vida em

sociedade.  A exploração  de  seus  múltiplos  sentidos  pode  viabilizar  percepções  sobre  as

injustiças,  formas  de  dominação,  de  exercício  da  cidadania,  além  da  consciência  sobre

questões como diversidade étnica, afetiva, classista, etc. – sendo todas estas exemplificações

retiradas do texto das OCNs  (BRASIL, 2006a, pp. 76-77).
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A parte referente à  cidadania igualmente requer um desenvolvimento particular. De

uma maneira geral, são muito evidentes e diretas as responsabilidades das ciências humanas

no tratamento dessa questão em âmbito escolar, e com a história não é diferente, pois sobre

elas se distribuem os elementos da política, economia, direito, etc., que se comunicam com o

exercício  da  cidadania.  Nesse  sentido,  o  texto  registra  a  importância  do  debate  sobre  a

construção de identidades sociais e o respeito à alteridade, em muitos aspectos conectados à

emergência de questões originadas pelo multiculturalismo, como forma de aprimoramento da

convivência democrática e garantia de respeito à diversidade. O mais importante, a nosso ver,

é  que  o  texto  não  faz  isso  através  da  repetição  do  senso  comum  nessa  matéria,  mas

potencializando abordagens que abrigam uma crítica social  de maior profundidade.  Dessa

forma, os autores propõem, por exemplo, a “atuação firme e consciente contra qualquer tipo

de injustiça e mentira social”, uma formulação capaz de acolher uma quantidade ampla de

críticas às configurações atuais de nossa sociedade. Com esse mesmo espírito, o texto conclui:

No desenvolvimento dos conteúdos, a historicidade do conceito de cidadania torna-se
objeto  do  ensino  de  História,  ao  ressaltar  as  experiências  de  participação  dos
indivíduos e dos grupos sociais na construção coletiva da sociedade, assim como os
obstáculos e a redução dos direitos do cidadão ao longo da história. A importância e o
sentido do conceito consolidam-se ainda mais com o estudo do processo de ampliação
da  concepção de  cidadania,  por  meio  do  movimento  de  incorporação  dos  direitos
sociais e dos direitos humanos ao lado dos direitos civis e políticos. (BRASIL, 2006a,
pp. 79-80)

As OCNs propõem que esse mapeamento conceitual que procuramos sintetizar esteja

na base da formatação das habilidades e competências a serem desenvolvidas pelo ensino de

história (BRASIL, 2006a, p. 80). Nesse ponto, o texto parece fazer um movimento alternativo.

Como  procuramos  comentar  anteriormente,  Perrenoud  propõe  um  percurso  em  sentido

contrário  ao  estabelecido  pelas  OCNs.  Para  ele,  seria  preciso  conceber  as  competências

necessárias à educação básica com fundamento nas necessidades da “vida após a escola”, o

que implicaria  a  seleção de  pressupostos  éticos  sobre  a  vida  em sociedade e  também de

expedientes mais práticos, conectados ao mercado de trabalho, que deveriam ser levantados

através da realização de pesquisas. As competências presentes na abertura do capítulo sobre o

ensino de história, derivadas das antigas DCNs e apresentadas na forma da lista que foi citada,

aparentam respeitar mais ou menos esse roteiro, ainda que seja possível reprovar seu enfoque

teórico  ou  a  ausência  de  uma  pesquisa  social  condensada  pela  ideia  das  enquetes  de

Perrenoud. No entanto, em um movimento original, ao tratar especificamente do ensino de

história,  os  autores  das  OCNs  derivam  as  competências  e  habilidades  dos  conceitos

fundamentais do trabalho dessa disciplina isoladamente e não da contextualização social mais
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amplamente. Esse movimento parece inverter a metodologia recomendada pelos teóricos da

pedagogia  das  competências,  revelando,  como  bem  observa  a  concepção  do  círculo  de

políticas de Ball, a existência de múltiplos estágios de negociação nessa produção textual, o

que novamente aponta para o ecletismo ou hibridismo entre diferentes matrizes teóricas na

formação das OCNs.

Com base nessa metodologia, o texto apresenta uma extensa tabela, a que já fizemos

referência,  formulando  conjuntos  de  habilidades  decorrentes  de  cada  um  dos  conceitos

propostos ao ensino de história. O exame de cada uma dessas habilidades, contudo, não revela

maior substância ao que foi analisado mais amplamente na apreciação dos conceitos, sendo

apenas uma confirmação dessas associações gerais referidas. Apesar desse expediente, essas

habilidades se aproximam um pouco da conceituação proposta por Perrenoud, com o sentido

de figurarem como competências mais simples e capazes de serem combinadas na geração de

competências de complexidade maior.

A última seção do texto das OCNs refere-se ao aconselhamento sobre a seleção dos

conteúdos que deverão compor efetivamente o currículo de história das unidades de ensino. O

texto considera, inicialmente, que os tópicos levantados pela OCNs devem ser considerados

como  critérios  orientadores  dessas  escolhas,  pois  o  processo  educativo  tem sua  essência

definida  pela  partilha  desses  conhecimentos  socialmente  acumulados  e  condensados  nas

disciplinas escolares. Dessa forma, seus autores sustentam que “a importância dos conteúdos

e  do  seu  tratamento  didático  pedagógico  não  é  relegada  a  segundo  plano  em favor  da

educação por competências” (BRASIL, 2006a, p. 85). Em seguida, o texto aponta que os

“enfoques  educacionais”  expostos  anteriormente,  que  se  reportam ao desenvolvimento  de

competências  e  habilidades,  a  abordagem interdisciplinar  e  contextualizada,  surgem como

“estratégias  didático-pedagógicas”  ou,  em  outros  termos,  determinações  de  caráter

procedimental referentes à seleção dos conteúdos e do instrumental didático.

Em combinação com essas orientações que explicitamos, as ideias suscitadas pelas

OCNs  não  se  anunciam  como  um  currículo  pronto  a  ser  seguido.  O  texto  enfatiza  a

importância da garantia de um quociente de liberdade, conforme já fizemos referência, que

viabilize o acolhimento das opções teóricas e das preferências pedagógicas dos professores e

dos projetos político-pedagógicos das escolas. Conforme afirmam os autores, “as escolhas e

as  seleções  estão  condicionadas  ao  entendimento  que  o  professor  tem  a  respeito  dos

conhecimentos históricos e do processo de ensino/aprendizagem” (BRASIL, 2006a, p. 86).

Da forma como estão postas essas afirmações, fica patente a ambição de entrelaçar

visões  pedagógicas  conflitantes,  pois,  algumas  linhas  depois,  é  anunciado,  em citação  às
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DCNs  então  vigentes,  que  os  mesmos  conteúdos  são  “meios  básicos  para  constituir

competências  cognitivas  ou  sociais,  priorizando-as  sobre  as  informações”  (DCNs  apud

BRASIL, 2006a, p. 86). A hesitação, ou até mesmo o embaraço, ante a primazia ou não das

competências, atravessa todo o texto sobre o ensino de história, sendo que, em momentos

como este que decidimos marcar, não há sequer a tentativa de uniformizar sua redação de

modo a mitigar o conflito.  Todavia,  a disposição em derivar as habilidades dos conceitos

históricos e não de competências gerais pré-estabelecidas, em nossa opinião, representa uma

secundarização  das  competências  sobre  a  estrutura  curricular,  com  as  tentativas  de

harmonização  desse  procedimento  com  as  prescrições  das  DCNs  do  governo  Cardoso

funcionando mais como diplomacia institucional do que efetivamente como uma continuação

linear entre as ideias curriculares em jogo.

Ainda assim, as OCNs propõem um percurso para a seleção desses conteúdos relativos

ao ensino de história. Ele começa com as definições mais estruturais sobre a educação, como

as contidas nas OCNs e em documentos das secretarias estaduais, com seus projetos didáticos

e pedagógicos (preferencialmente construídos de modo participativo). Avançam em direção às

definições  pactuadas  nas  unidades  de  ensino,  que  precisariam  considerar  todos  esses

elementos instituintes na formulação de seus PPP. Finalmente,  “tendo como referência os

pontos enfocados anteriormente, cabe ao professor a responsabilidade última e pessoal de

elaborar os programas e selecionar os conteúdos para sua prática pedagógica” (BRASIL,

2006a, pp. 87). Com o intuito de subsidiar ainda mais intimamente esse processo de escolha,

os  autores  propõem uma lista  de  critérios,  formulados  pelo  historiador  Marc  Ferro,  para

atestar  a  pertinência dos  conteúdos históricos,  segundo as  observações  da comunidade de

historiadores mais amplamente (BRASIL, 2006a, p. 87).

Essas observações estão acompanhadas de uma síntese que busca descrever os modos

mais frequentes de se organizar a composição de conteúdos históricos na estrutura curricular

das escolas. A diversidade dessas experiências contempla a definição cronológica dos estudos

históricos,  a  organização  temática  dos  conteúdos,  os  estudos  através  da  proposição  de

problemas (ou exercícios, numa tentativa de aproximação com a tradição construtivista) e etc.,

em que parte dessa diversidade, como bem apontou Fonseca, descende das novas abordagens

da historiografia e também de políticas ativas de algumas secretarias estaduais de ensino.

Apesar  disso,  o texto realça alguns hábitos sobre o ensino de história  que necessitam de

indispensável revisão: o predomínio de uma abordagem linear e cronológica,  que reduz o

tempo  disponível  para  os  conteúdos  da  história  brasileira  e  americana;  além  da
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secundarização da História da África, apesar da vigência do Decreto Lei nº 10.639 que torna

obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileiras (BRASIL, 2006a, pp. 88-89).

O tópico 3.1.3, intitulado “Cuidados especiais”, contém algumas sugestões específicas

relativas a reduzir o impacto de metodologias passivas de trabalho, sugerindo a preferência

por  métodos  ativos  e  mais  próximos  do  que  foi  definido  como  contextualização  e

problematização (dispositivos de velada inspiração piagetiana).  Nessa perspectiva,  o texto

aponta que:

As  atividades  constituem  o  cerne  do  trabalho  pedagógico  apresentado,  pensado
sempre do ponto de vista da construção de um conhecimento escolar significativo. A
preocupação não é com a quantidade de conteúdos a serem apresentados ou com as
lacunas  de  conteúdo  de  História  a  serem  preenchidas,  de  acordo  com  a  lista  de
assuntos tradicionalmente utilizados na escola. (BRASIL, 2006a, p. 90)

O  último  tópico  do  texto  das  OCNs  para  o  ensino  de  história  faz  algumas

recomendações específicas sobre a construção do PPP nas unidades escolares. Para tanto, é

feita uma síntese das proposições contidas no texto, acrescidas de um chamado para que as

autoridades educacionais nos estados adequem suas próprias políticas a essas novas ideias e,

também, para que essas elas povoem os processo de formação de professores. O que importa,

todavia,  é  que  o  documento  propõe como critério  de  verificação qualitativa  do  currículo

escolar a presença de reflexões claras sobre princípios e conceitos que deverão nortear o agir

pedagógico. Portanto, não seria uma finalidade das OCNs oferecer às escolas uma lista de

conteúdos sob a forma de um tradicional “currículo mínimo”, mas sim explicitar princípios de

uma filosofia pedagógica capaz de instigar os debates sobre o PPP nas unidades escolares e

contribuir,  desse  ponto  de  vista,  para  a  formulação  de  programas  curriculares  (BRASIL,

2006a, p. 94). Consequentemente, o propósito fundamental das OCNs seria justamente o de

irradiar o debate teórico, conceitual e metodológico sobre os aspectos atinentes ao ensino de

história, segundo os critérios que procuramos examinar. 

3.2 – As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.

Como já  foi  levantado,  as  DCNs são  compostas  por  um conjunto  de  pareceres  e

resoluções do CNE que foram compilados em 2013, em publicação impressa pelo MEC. Esse

compêndio conta com um brevíssimo prefácio (de uma página apenas) e, posteriormente, a

divisão em capítulos, obedecendo à seguinte estrutura: um dedicado a diretrizes globais para a

educação básica; outros para cada segmento da educação básica – educação infantil, ensino
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fundamental,  ensino  médio,  educação  profissional  técnica  de  nível  médio;  e  capítulos

relativos a tópicos especiais, como a educação no campo, a modalidade de educação especial,

a educação de jovens e adultos, etc. Como nosso trabalho ocupa-se do ensino de história em

nível  médio,  será  analisado,  nesta  seção,  apenas  o  capítulo  que  contém  os  documentos

relativos ao ensino médio (capítulo IV das DCNs) (BRASIL, 2013b).

Em janeiro de 2010, foi criada uma comissão especial pelo CNE, responsável pelo

início  da  elaboração  e  discussão  sobre  as  novas  DCNEM,  composta  por  Adeum  Sauer

(presidente), José Fernandes de Lima (relator), Mozart Neves Ramos, Francisco Aparecido

Cordão e Rita Gomes do Nascimento. A essa comissão, foi remetido um documento elaborado

pelo MEC, em agosto do mesmo ano, com sugestões de especialistas e gestores do MEC a

respeito das novas diretrizes. A partir daí, a comissão especial passou a realizar audiências

públicas que culminaram em encontros com representantes do CONSED e da ANPEd, antes

de remeter a proposta de parecer e resolução ao plenário do CNE (BRASIL, 2013b, p. 148).

Sauer,  presidente  da  comissão,  era  integrante  do  PT  e  havia  sido  Secretário  de

Educação do governo de Jacques Wagner (também do PT), na Bahia. É cientista político e

professor da Universidade Estadual de Santa Cruz. José Fernandes, relator do texto, é doutor

em física,  professor  emérito  da  Universidade  Federal  do  Sergipe  (UFS)  e  foi  Secretário

Estadual da Educação em Sergipe, durante o governo de Marcelo Déda (PT). Mozart Ramos é

engenheiro  por  formação,  doutor  em química  pela  Unicamp  e  ex-reitor  da  Universidade

Federal  de Pernambuco.  Foi  Secretário  Estadual  de Educação em Pernambuco,  durante  o

governo de Jarbas Vasconcelos (PMDB) / José M. Bezerra Filho (DEM),122 sendo colaborador

de  fundações  ligadas  ao  grande  capital  privado  e  às  reformas  neoliberais,  como  a

Confederação Nacional da Indústria e o Instituto Ayrton Senna, além de atuar como colunista

do  Instituto  Millenium  –  fórum  de  divulgação  do  pensamento  ultra-liberal  brasileiro.123

Francisco  Cordão  está  há  muitos  anos  no  CNE,  tendo  cumprido  quatro  mandatos,  e  é

licenciado em filosofia, teologia e pedagogia. Segundo o currículo disponível na página do

próprio  CNE,  é  “conferencista  especializado  em  Educação  Profissional,  Organização

Curricular  por  Competências  e  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional.”124 Rita

Nascimento  é  pedagoga  com  doutorado  em  educação  pela  Universidade  Federal  do  Rio

Grande do Norte (UFRN), especialista em educação indígena e formação de professores.125

122 Jarbas Vasconcelos (PMDB) renunciou à função de governador para disputa de outro cargo eletivo em março
de 2006, com o mandato sendo concluído por Bezerra Filho (vice-governador do DEM). 

123 Cumpre registrar que Mozart  Ramos foi  cogitado para a função de Ministro da Educação pelo governo
Temer após o golpe de 2016. Cf. Revista Época, 3 mai 2016, disponível em: <http://epoca.globo.com/tempo
/noticia/2016/05/mozart-ramos-nao-aceitara-ministerio-da-educacao-de-temer.html>, acesso em 3 jan 2017.

124 Texto disponível em <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/cur_cor.pdf>, acesso em 3 jan 2017.
125 O  mapa  da  trajetória  intelectual  dos  integrantes  dessa  comissão  especial  foi  elaborado  com  base  em
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O primeiro documento a integrar as DCNEM é o parecer nº 5, de 2011, da Câmara de

Educação  Básica  (CEB)  do  CNE,  redigido  por  essa  comissão.  O  parecer  oferece

fundamentação legal,  teórica  e  pedagógica  aos  termos da  proposta  de  resolução sobre as

DCNEM, constituindo-se, por isso, em nosso principal objeto de observação no que se refere

às DCNEM aqui em análise.

A introdução do texto procura fundamentar a atualização das DCNEM e relacioná-las

com  outros  programas  do  governo  federal  imersos  em  uma  conjuntura  sobre  a  qual  o

documento revela bastante otimismo, com citações ao crescimento econômico do país,  ao

aumento  dos  recursos  e  investimentos  realizados  na  educação,  e  também  aos  inúmeros

programas  e  inovações  legislativas  referentes  às  políticas  educacionais.126 Em  geral,  o

documento faz associações entre as melhorias necessárias na educação e o potencial para o

desenvolvimento  econômico,  repetindo  argumentos  condizentes  com  aqueles  que

caracterizamos como a questão social  no enquadramento proposto pelo social-liberalismo.

Apesar dessa relação mais pragmática, o documento ressalta igualmente que o ensino médio,

como  etapa  conclusiva  da  educação  básica  no  país,  tem  responsabilidade  grande  no

desenvolvimento de “novas perspectivas culturais”, da autonomia intelectual do estudante e

na sua capacidade de realizar novos aprendizados posteriores (BRASIL, 2013b, p. 145).

Além  dessas  questões  mais  gerais,  o  parecer  também  aponta  um  rol  de  outras

justificativas para a atualização do texto das DCNEM:

A elaboração de novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio se faz
necessária,  também,  em virtude  das  novas  exigências  educacionais  decorrentes  da
aceleração da produção de conhecimentos, da ampliação do acesso às informações, da
criação de novos meios de comunicação, das alterações do mundo do trabalho, e das
mudanças de interesse dos adolescentes e jovens, sujeitos dessa etapa educacional.
(BRASIL, 2013b, p. 146)

Segundo o parecer, as mudanças necessárias ao ensino médio no Brasil não dependem

apenas  da  atualização  das  suas  diretrizes  curriculares,  mas  de  melhorias  no  processo  de

formação de professores, na adoção de políticas de formação continuada, no investimento nas

unidades de ensino, etc. Portanto, o diagnóstico do parecer é o de que “da forma como está

organizado  na  maioria  das  escolas,  o  Ensino  Médio  não  dá  conta  de  todas  as  suas

atribuições definidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)” (BRASIL,

2013b,  p.  146).  De  acordo  com o  texto,  seriam variados  os  motivos  que  explicam essa

informações disponibilizadas pela Plataforma Lattes (do CNPq) e também das página do próprio CNE. Cf.
<http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/apresentacao>, acesso em 3 jan 2017.

126 Há uma lista detalhada desses programas, decretos e legislações no próprio texto. Cf. BRASIL, 2013b, pp.
148-149.
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insuficiência no atendimento ao ensino médio. Entre eles, destaca-se a chegada massiva de

estudantes oriundos das classes trabalhadoras, em função do crescimento observado por essa

modalidade de ensino nas últimas décadas, sem que as escolas se preparassem para atender

uma juventude formada em outros contextos sociais.  Essa certa  “incompatibilidade” entre

escola e público estaria na raiz dos elevadíssimos índices de repetência,  evasão escolar e

distorção  série/idade,  que  atingem os  jovens  adolescentes  entre  15  e  17  anos.  (BRASIL,

2013b, p. 147)

Esse tipo de desafio estrutural a ser desatado pela educação básica ainda justificaria,

de acordo com os autores, toda a gama de programas implementados pelo governo, reunidos

sob a estrutura do PDE e do Plano de Metas Compromisso Todos Pela Educação. Segundo o

texto,  esses  programas  articulados  representariam a  implementação  de  um novo  conceito

sobre as políticas públicas educacionais denominado de visão sistêmica. Ainda segundo os

autores,  “visão  sistêmica  implica,  portanto,  reconhecer  as  conexões  intrínsecas  entre

Educação  Básica  e  Educação  Superior;  entre  formação  humana,  científica,  cultural  e

profissionalização e,  a partir  dessas conexões,  implementar políticas de educação que se

reforcem  reciprocamente”  (BRASIL,  2013b,  p.  147).  Com  base  nessa  formulação,  é

necessário que nosso estudo considere que as mudanças curriculares e na matriz de referência

do ENEM, ao menos segundo o CNE e o MEC, constituem partes de um todo, ou, no mínimo,

que havia o interesse dos gestores públicos de gerar correspondências entre essas políticas

educacionais.

As  primeiras  questões  eminentemente  curriculares  aparecem  no  texto  quando  ele

caracteriza a educação como um direito social. Nesse ponto, é proposto um debate a respeito

da  qualidade  desse  ensino  a  ser  ofertado,  termo  que  possui  diferentes  entendimentos  a

depender dos círculos sociais, classes, projetos de sociedade e também das ideologias mais

amplamente. De acordo com o texto, durante muito tempo (com referências no texto à década

de 1990)127 as controvérsias sobre a qualidade da educação estiveram capturadas pela lógica

gerencialista,  que  gravitava  em  torno  da  máxima  de  que  “o  Brasil  investia  muito  na

educação, porém gastava mal” e recomendava a adoção de reformulações administrativas que

visassem  à  eficiência  (com  critérios  normalmente  derivados  de  conceitos  da  gestão

empresarial) (BRASIL, 2013b, p. 151).

Outra visão sobre a qualidade emergiu mais recentemente, segundo as DCNEM, ligada

aos movimentos sociais, às novas teorias pedagógicas e à mobilização dos professores. Nessa

127 Interessante observar que essa é a data de auge das políticas de governo neoliberais, tanto no Brasil como na
América do Sul mais amplamente.
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nova perspectiva, o importante para uma educação de qualidade seria a concretização desse

direito em condições de igualdade, com exigências ligadas à participação, democratização e

superação dos desequilíbrios e injustiças. Por essa razão, os autores asseveram:

A educação escolar, comprometida com a igualdade de acesso ao conhecimento a todos e
especialmente  empenhada  em  garantir  esse  acesso  aos  grupos  da  população  em
desvantagem na sociedade, é uma educação com qualidade social e contribui para dirimir
as desigualdades historicamente produzidas, assegurando, assim, o ingresso, a permanência
e o sucesso de todos na escola, com a consequente redução da evasão, da retenção e das
distorções  de idade-ano/série  (Parecer  CNE/CEB no 7/2010 e  Resolução CNE/CEB n°
4/2010, que definem as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica).
(BRASIL, 2013b, pp. 151-152)

Este  fragmento  citado  propõe  de  maneira  concisa  os  principais  desafios  que

precisariam  orientar  as  novas  DCNEM,  e  que  também  terminaram  por  inspirar  todo  o

posterior debate sobre a reformulação do ensino médio hoje em curso. Nesse sentido, o texto

desenvolve melhor a argumentação de que o formato atual do ensino médio não tem obtido

sucesso  ao  realizar  práticas  inclusivas,  que  garantam a  pluralidade  e  a  universalidade  do

acesso,  o  que  acaba  por  prejudicar  os  jovens  pertencentes  a  grupos  historicamente

considerados “excluídos”. Segundo o texto:

Para que se conquiste a inclusão social, a educação escolar deve fundamentar-se na ética
e nos valores da liberdade, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade,
cuja finalidade é o pleno desenvolvimento de seus sujeitos, nas dimensões individual e
social  de  cidadãos  conscientes  de  seus  direitos  e  deveres,  compromissados  com  a
transformação social. (BRASIL, 2013b, p. 152)

Essas são recomendações de caráter amplo e que se situam nos domínios dos valores

éticos da vida em sociedade. Quando confrontadas com a realidade escolar concretamente,

podem se desdobrar em duas direções simultaneamente: de um lado orientando, através do

PPP, a organização e as normas de convivência entre os segmentos que integram a escola

(“desocultando” parte do currículo); mas também incidindo mais diretamente nas escolhas

curriculares  das  ciências  humanas,  nas  quais  essas  temáticas  espiritualmente  se  fazem

presentes no cotidiano. Especialmente essa segunda dimensão precisa ser considerada quando

se examinam as expectativas sobre o ensino de história.

Para o cumprimento dessas possibilidades, as DCNEM utilizam termos fortes sobre a

necessidade  de  se  repensar  toda  a  estrutura  das  escolas  de  ensino  médio.  São  utilizadas

expressões como “a escola precisa ser reinventada” ou “a escola tem, diante de si, o desafio

da sua recriação”, e nisso incluem-se os “rituais escolares” que precisariam ser atualizados

diante de um novo contexto social e cultural (BRASIL, 2013b, p. 152). A “recriação” a que o
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texto  se  refere,  em  parte,  mobilizou  os  projetos  de  reforma  do  ensino  médio,  tanto  o

formulado  pelo  MEC  em  parceria  com  uma  comissão  especial  do  Congresso  Nacional,

durante  o  governo  de  Dilma  Rousseff  (PT,  cujo  trâmite  foi  bloqueado),128 quanto  o

apresentado de modo autocrático pelo governo ilegítimo de Michel Temer (PMDB).129 Por

outro  lado,  as  exigências  de  “recriação”  do  ensino  médio  procuram  também  ampliar  a

recepção efetiva às novas DCNEM, que assumem a posição de indutoras dessa atualização de

práticas pedagógicas, em contraste com a repercussão modesta de outras normas curriculares

recentemente.

De toda  forma,  os  termos  dessas  transformações  são  delineados  pelos  critérios  de

aumento da qualidade do ensino médio que, ao final dessa seção do texto, foram resumidos

em dois conjuntos.  O primeiro deles remete a uma definição geral da ideia de qualidade,

inspirada  por  um  linguajar  pós-moderno  vistoso  e  com  pouco  sentido,  conclamando  os

sujeitos da educação a um compromisso pela “ampliação da visão política expressa por meio

de habilidades inovadoras, fundamentadas na capacidade para aplicar técnicas e tecnologias

orientadas pela ética e pela estética” (BRASIL, 2013b, p. 152). Essa ideia ainda aparece

complementada  pela  “responsabilização  social”  de  todos,  outro  termo  repisado  em

documentos do neo-social-liberalismo. Quer dizer, trata-se de uma imagem sobre a qualidade

centrada em si  mesma,  como se a qualidade estivesse condensada triunfalmente nas boas

novas que o documento tem a oferecer. É absolutamente perceptível a inclusão, nesse trecho

do documento, de uma mediação de caráter político-ideológico, pois esses critérios gerais de

qualidade guardam pouca relação com os aspectos descritos em parágrafos anteriores, o que

talvez seja uma contingência ante o desafio de produzir normas para a educação nacional por

meio  de  uma comissão  de  trabalho  com muitas  mãos.  Uma vez  mais,  é  impossível  não

relacionar essa constatação com a teoria da composição híbrida dos documentos curriculares,

tal como concebida por Lopes e Ball.

Todavia,  após  o  estabelecimento  desses  desafios  gerais,  são  enumerados  nove

requisitos necessários ao desenvolvimento da “qualidade social”. Esses novos critérios são

derivados dos princípios éticos citados anteriormente, em uma tentativa de transformá-los em

128 Projeto de Lei nº 6.840, apresentado em 27 de novembro de 2013 pela Comissão Especial do Congresso
responsável por debater a reforma do ensino médio. O parecer de constitucionalidade desse projeto de lei foi
obtido por unanimidade em 16 de dezembro de 2014 e,  desde então, o projeto encontra-se apto para a
votação em plenário, o que não ocorreu por decisão de natureza política da mesa diretora da Câmara de
Deputados.  Cf.  Câmara  dos  Deputados,  disponível  em:  <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=602570>, acesso em 3 jan 2017.

129 Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016. A medida provisória, que vem sendo questionada no
Supremo Tribunal,  possui  até  elementos  de  semelhança  com o  PL 6.840,  embora  as  diferenças  sejam
dominantes, e sua tramitação ocorre em substituição à iniciativa anterior.
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políticas  e  iniciativas  de  ordem  prática.  A  lista  abrange  elementos  de  inspiração

multiculturalista,  desaguando na defesa do atendimento plural  e  do respeito à diversidade

cultural, desenvolvendo também outros aspectos, tais como a formulação democrática do PPP

das escolas, a relação da qualidade com as condições de trabalho dos docentes, a necessária

integração entre as escolhas curriculares e uma metodologia de avaliação que privilegie o

aprendizado,  etc.  Melhorias  nessas  frentes  de  organização  do  ensino,  de  acordo  com  as

DCNEM, mais do que reduzir os índices de repetência e abandono, poderão garantir avanços

efetivamente sobre a aprendizagem (BRASIL, 2013b, p. 153).

A seção seguinte do texto das DCNEM trata da definição do ensino médio, bem como

de seus objetivos instituídos, segundo as leis e normas vigentes da educação. De acordo com o

documento,  a  LDB  define  como  finalidades  do  ensino  médio  “a  preparação  para  a

continuidade dos estudos, a preparação básica para o trabalho e o exercício da cidadania”,

objetivos que orientaram igualmente o documento das OCNs (BRASIL, 2013b, p. 154). A

seguir, o texto recupera o documento anterior das DCNs, publicado em 1998, que orientava

práticas pedagógicas decorrentes de “princípios estéticos, políticos e éticos, abrangendo a

estética da sensibilidade, a política da igualdade e a ética da identidade”, proposições fluidas

de  inspiração  no  ideário  pós-moderno,  que  também  povoaram  o  estabelecimento  dos

princípios gerais de qualidade no atual documento das DCNEM (BRASIL, 2013b, p. 154). O

importante,  contudo,  é  o  reconhecimento pelas  atuais  DCNEM de que o conjunto  dessas

orientações

não chegou às escolas, mantendo-se atenção extrema no tratamento de conteúdos sem
a articulação com o contexto do estudante e com os demais componentes das áreas de
conhecimento e sem aproximar-se das finalidades propostas para a etapa de ensino,
constantes na LDB. (BRASIL, 2013b, p. 154)

Esse  diagnóstico  sustentará  a  noção,  por  parte  das  novas  DCNEM,  de  que  as

proposições  curriculares  precisam  ter  um  caráter  essencialmente  flexível,  admitindo  uma

pluralidade de “percursos formativos” (expressão também utilizada por Perrenoud) a serem

adaptados às múltiplas  realidades em que a educação de nível  médio ocorrer.  Portanto,  o

documento atual define da seguinte forma suas próprias aspirações:

Esta orientação visa à construção de um Ensino Médio que apresente uma unidade e
que possa atender  a  diversidade mediante  o  oferecimento  de  diferentes  formas de
organização curricular, o fortalecimento do projeto político pedagógico e a criação das
condições para a necessária discussão sobre a organização do trabalho pedagógico.
(BRASIL, 2013b, p. 155)
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Para aprofundar a leitura que faz desses múltiplos percursos formativos, o documento

passa a analisar as diferentes formas de ser da juventude no mundo contemporâneo. Segundo

os  autores,  a  existência  dessas  diferentes  juventudes  decorre  de  uma  “pluralidade  de

atravessamentos culturais”, em que estariam inseridas também as determinações de caráter

sócio-econômico.  O  mapeamento  das  experiências  escolares  dessas  múltiplas  juventudes,

explicadas  com  base  nos  contextos  sociais  e  culturais  em  que  foram  formadas  e  estão

inseridas,  revelou uma crescente  dificuldade  entre  os  jovens  das  classes  mais  pobres  em

atribuir sentido à sua escolarização durante ensino médio. Para esse segmento da população, a

pressão por inserção no mercado de trabalho é intensa e inicia-se muito cedo, de modo que

progressivamente  a  escola  vai  se  transformando  em  um  estorvo,  considerando-se  um

cotidiano premido pela necessidade de obtenção de renda para sobrevivência. Além disso, as

dificuldades no gerenciamento do tempo e no cumprimento dos requisitos escolares, no caso

da juventude trabalhadora, terminam por impulsionar taxas altas de repetência e abandono

entre esses estudantes durante ensino médio (BRASIL, 2013b, pp. 155-156). O texto, sobre

essa questão, ainda apresenta os seguintes dados:

Segundo Dayrell (2009), o censo de 2000 informa que 47,6% dos jovens da Região
Sudeste de 15 a 17 anos frequentavam o Ensino Médio; no Nordeste apenas 19,9%; e
a média nacional era de 35,7%. O autor assinala, com base em dados do IPEA (2008),
que  há  uma  frequência  líquida  no  Sul/Sudeste  de  58%,  contra  33,3%  no
Norte/Nordeste. Em que pese essa presença ser expressivamente maior na Região Sul
do país, observa-se um quadro reiterado de desistência da escola também nessa região.
Esse  quadro parece se  intensificar  no Ensino  Médio,  devido  à  existência  de forte
tensão na relação dos jovens com a escola. (BRASIL, 2013b, p. 156)

No tratamento a essas informações, o documento sinaliza duas questões. A primeira

delas é que o prolongamento do ciclo expansivo da economia brasileira (o texto das DCNEM

foi escrito em uma ambiência marcada pelo crescimento e relativa estabilidade da economia

no Brasil) dependeria do aumento de qualificação da mão de obra disponível, o que representa

uma necessária revisão das políticas públicas no sentido de reverter os índices mencionados

nesse parágrafo citado (BRASIL, 2013b, p. 157). De nossa parte, é importante, outra vez,

registrar a filiação desse tipo de concepção à tradição de pensamento sobre a questão social

que procuramos qualificar pelas leituras de Rodrigo Castelo, em referência às políticas social-

liberais e novo-desenvolvimentistas.

A outra consequência está exposta com base na visão sobre a existência de múltiplas

juventudes e nos índices reportados, apontando para a centralidade da formulação do PPP

pelas unidades escolares. De acordo com os autores, é esse debate que permitirá à escola,
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compreendendo  mais  amplamente  o  contexto  de  sua  inserção  social,  elaborar  estratégias

pedagógicas  capazes  de  acolher  essa  juventude  e  minimizar  os  índices  de  abandono  e

repetência. Portanto, a construção do PPP deve começar com a formulação de um conjunto de

perguntas sobre as relações entre a juventude e a escola em questão, que precisam embasar a

construção identitária do ensino nessas mesmas unidades escolares.130 Esse procedimento é

semelhante,  e  suas  diferenças  são  relativas  à  escala  dessa  metodologia,  à  proposição  de

Phillippe Perrenoud de se iniciar a elaboração curricular das competências pela formulação de

enquetes, que deveriam prover informações referentes às expectativas sociais depositadas na

escola.

Destacada  a  importância  do  PPP,  as  DCNs  passam  então  a  apresentar  alguns

“pressupostos  e  fundamentos”  relativos  a  assegurar  a  viabilidade  da  qualidade  social  no

ensino médio. O primeiro deles tematiza o “Trabalho, ciência, tecnologia e cultura: dimensões

da  formação humana”,  discutindo a produção científica  através  das  determinações  sociais

implicadas sobre o trabalho científico. O texto recupera muitos termos utilizados pela tradição

do marxismo na interpretação das relações entre trabalho e produção científica, embora essa

correspondência não esteja explícita. Para efeito de ilustração, o texto apresenta a seguinte

definição a respeito da ontologia humana e social sobre a produção do conhecimento:

A teoria,  então,  é  o  real  elevado ao plano do pensamento.  Sendo assim,  qualquer
fenômeno que sempre existiu como força natural só se constitui  em conhecimento
quando  o  ser  humano  dela  se  apropria  tornando-a  força  produtiva  para  si.  Por
exemplo, a descarga elétrica, os raios, a eletricidade estática como fenômenos naturais
sempre existiram, mas não são conhecimentos enquanto o ser humano não se apropria
desses fenômenos conceitualmente, formulando teorias que potencializam o avanço
das forças produtivas. (BRASIL, 2013b, p. 161)

Há, nessa formulação citada, uma passagem interessante sobre alguns dos conceitos

que  vimos  trabalhando.  Para  muitos  autores,  conforme  procuramos  delinear,  as  reformas

curriculares (ou educacionais mais amplamente) em debate nos dias de hoje são justificadas

com  base  numa  adequação  dos  jovens  às  transformações  em  curso  na  sociedade,  com

destaque para a crescente presença da tecnologia no cotidiano das pessoas. Na contramão

dessa concepção, que naturaliza tanto o determinismo tecnológico como a atual organização

social, o texto conecta as ciências ao processo histórico mais amplamente, tal como nessa

130 A lista mencionada, das questões elaboradas pelos autores, está na página 157 do documento. Adiante, o
texto apresentará uma argumentação muito interessante sobre o acolhimento das diferentes juventudes no
espaço escolar  ser  potencializado por uma concepção curricular  aberta:  “apropriação de conhecimentos
científicos se efetiva por práticas experimentais, com contextualização que relacione os conhecimentos com
a vida, em oposição a metodologias pouco ou nada ativas e sem significado para os estudantes” BRASIL,
2013b, p. 167.
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passagem em que  associa  os  conhecimentos  a  uma  atividade  humana  decorrente  de  sua

vontade e agir consciente. “Desta forma, produz conhecimentos que, sistematizados sob o

crivo social e por um processo histórico, constitui a ciência” (BRASIL, 2013b, p. 161).

Essas  observações  reforçam  nossos  apontamentos  de  que  o  documento  sofre

influências de diferentes linhagens teóricas, não assumindo fidelidade a nenhuma delas de

maneira integral. Pelo que se percebe, nessa seção do texto, a intenção dos autores é integrar a

cultura  e  a  tecnologia  no  processo  histórico  que  mais  amplamente  abriga  as  interações

humanas.  Assim,  o  trabalho  e  sua  dimensão  teleológica,  resultante  da  capacidade  de

mentalizar previamente o resultado das ações humanas, são a chave para uma metodologia de

desvelamento da mutualidade nos fenômenos entre suas dimensões teóricas e experienciais.

“Assim, evidencia-se a unicidade entre as dimensões científico-tecnológico-cultural, a partir

da compreensão do trabalho em seu sentido ontológico” (BRASIL, 2013b, p. 162). Por esse

motivo, o texto conclui que a base do desenvolvimento curricular para o ensino médio estaria

assentada sobre os conceitos de trabalho, ciência, tecnologia e cultura.

Essa lista de conceitos, que devem dirigir a abordagem curricular para o ensino médio

e que evocam a historicidade das ações humanas, a nosso ver, está bem mais próxima da ideia

de  uma  escola  politécnica  (responsável  pelo  desenvolvimento  simultâneo  de  múltiplas

técnicas,  conforme  escreveu  Ramos),  do  que  da  necessidade  de  desenvolvimento  de

competências.  Ou seja,  a  qualidade social  marcada pelo documento não é  apenas formal,

preconizando  a  redução  dos  índices  de  repetência  e  evasão,  mas  procura  assegurar  que

aprendizados significativos  ocorram – com a fundamental  partilha da bagagem cultural  e

científica humanamente acumulada. Nessa seção do texto, portanto, os conhecimentos não são

tratados  como  acessórios  ao  desenvolvimento  das  competências.  Indo  mais  além,  seria

possível sustentar que, diante dessa concepção de currículo, as responsabilidades da história,

enquanto disciplina escolar, estariam aumentadas. Com efeito, o exame histórico estaria na

base de uma possível interpretação crítica e da contextualização de todas as categorias tidas

como centrais – trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Conforme assevera o próprio texto:

Por essa razão trabalho,  ciência,  tecnologia e cultura são instituídos como base da
proposta  e  do  desenvolvimento  curricular  no  Ensino  Médio  de  modo  a  inserir  o
contexto escolar no diálogo permanente com a necessidade de compreensão de que
estes campos não se produzem independentemente da sociedade, e possuem a marca
da sua condição histórico-cultural. (BRASIL, 2013b, p. 162) 

Admitir a centralidade do trabalho como princípio educativo, segundo os autores, é

também potencializar a capacidade humana de apropriar-se da realidade social e poder agir no
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sentido de sua transformação. “Equivale a dizer, ainda, que é sujeito de sua história e de sua

realidade.  Em síntese,  o  trabalho  é  a  primeira  mediação  entre  o  homem e  a  realidade

material e social” (BRASIL, 2013b, pp. 162-163). Desse modo, as construções curriculares

deveriam contemplar o ensino de conceitos necessários para a “intervenção consciente na

realidade” e também para a compreensão dos processos históricos relacionados à construção

dos conhecimentos (BRASIL, 2013b, p. 163). Uma vez mais, essa perspectiva, associada à

leitura  de  um  currículo  flexível,  se  mostra  capaz  de  amparar  propostas  pedagógicas  e

curriculares emancipadoras, além de novamente reforçar a importância das ciências humanas,

com nosso destaque ao papel da história, na construção de reflexões críticas sobre a sociedade

do presente. Observando a “identidade do ensino médio”, em referência aos desafios atuais da

educação, as DCNEM apontam:

Busca-se uma escola que não se limite ao interesse imediato, pragmático e utilitário,
mas,  sim,  uma  formação  com  base  unitária,  viabilizando  a  apropriação  do
conhecimento  e  desenvolvimento  de  métodos  que  permitam  a  organização  do
pensamento  e  das  formas  de  compreensão  das  relações  sociais  e  produtivas,  que
articule trabalho, ciência, tecnologia e cultura na perspectiva da emancipação humana.
(BRASIL, 2013b, p. 170)

Para além do trabalho, os demais princípios pedagógicos apontados pelo texto são a

utilização da pesquisa, a abordagem sobre os direitos humanos e a sustentabilidade ambiental.

As referências à pesquisa como princípio pedagógico se ligam às novidades decorrentes da

massiva  presença  da  tecnologia  no  cotidiano  das  pessoas,  sobretudo  em  referência  à

organização da produção e à disponibilização de informações e conhecimentos. Segundo o

texto, essas transformações proporcionam um reposicionamento no papel do professor e, mais

amplamente, suscitam o uso de novas metodologias de ensino e instrumentos de avaliação.

Nessa direção, o documento cita explicitamente duas iniciativas pedagógicas que considera

importantes: a exigência pela contemporaneidade de “um aprendizado contínuo ao longo de

toda a vida”, o que está associado pelos autores ao desenvolvimento de certas habilidades

(embora não seja mencionada a palavra competência) e da capacidade de aprender a aprender;

enquanto a outra iniciativa, decorrente dessa anterior, indica a transformação dos professores

em  “mediadores”,  substituindo  metodologias  fundamentadas  na  transmissão  de

conhecimentos por outras que utilizem a “pesquisa como princípio pedagógico” (BRASIL,

2013b,  p.  163).  Ficam  evidentes  dois  parâmetros  implícitos  no  texto:  o  ensino  por

competências  (na  base  do  ressurgimento  do  “aprender  a  aprender”)  e  a  abordagem

construtivista.
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As referências à centralidade do trabalho e ao uso da pesquisa obedecem a um espírito

semelhante  ao  das  OCNs.  O  documento  procura  construir  uma  ponte  entre  o  legado

pedagógico das competências e o do construtivismo,  forjados no interior do processo das

reformas  educacionais  internacionalmente  e  amparados  pela  revolução  da  informática  no

cotidiano de vida do ser humano, e a necessidade de fomentar um posicionamento crítico aos

atuais contornos do capitalismo, no que se refere à  formação cidadã.  Ou seja,  trata-se da

essência mediadora ou da fundamentação pedagógica eclética que temos sistematicamente

observado,  perfeitamente  justificável  sob  o  governo  do  social-liberalismo  e  de  seus

entrelaçamentos com a sociedade civil.

A parte  que versa sobre direitos humanos sugere aos currículos o cuidado com os

temas  multiculturais  que  emergiram  recentemente,  e  que  foram  abraçados  por  muitos

documentos curriculares anteriores. Nesse sentido, o texto reforça:

Educar para os direitos humanos, como parte do direito à educação, significa fomentar
processos  que  contribuam  para  a  construção  da  cidadania,  do  conhecimento  dos
direitos  fundamentais,  do  respeito  à  pluralidade  e  à  diversidade  de  nacionalidade,
etnia,  gênero,  classe  social,  cultura,  crença  religiosa,  orientação  sexual  e  opção
política,  ou  qualquer  outra  diferença,  combatendo  e  eliminando  toda  forma  de
discriminação. (BRASIL, 2013b, p. 165)

Deve-se destacar também que, na mesma seção, há referências ao Estatuto da Criança

e do Adolescente (ECA) e à necessidade de erradicação da tortura, integrando iniciativas que

visam desnaturalizar  o comportamento diante  da situação de aguda violência  no país.  Da

mesma forma, o documento sugere a preocupação com a educação ambiental,  ao reforçar

documentos  internacionais  e  legislações  brasileiras  que  apontam  ser  papel  da  educação

difundir “valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para

a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de

vida e sua sustentabilidade” (BRASIL, 2013b, p. 166).

Todas  essas  temáticas  sugeridas  pela  perspectiva  do  multiculturalismo,  direitos

humanos e meio ambiente são fortemente relacionadas ao ensino de história, sobretudo aos

conteúdos relativos à formação do Brasil contemporâneo. Assim, mesmo sem explicitamente

anunciar as responsabilidades do ensino de história, esses conteúdos citados guardam grande

relação com conhecimentos históricos e  o seu papel  no exercício da cidadania crítica em

tempos de retomada do neoliberalismo, de destruição ambiental crescente e de desvalorização

da vida humana.

Na  sequência  do  texto  das  DCNEM,  há  uma  sucessão  de  tópicos  voltados  ao

direcionamento do trabalho escolar com base nas diretrizes descritas até aqui. São eles: (7.2)
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Currículo e trabalho pedagógico, seguido de (7.3) Organização curricular do Ensino Médio,

(7.4) Base nacional comum e a parte diversificada: integralidade. Em destaque, está o fato de

que as DCNEM consideram o currículo como um orientador do processo educativo e escolar

em seu conjunto, possuindo relação estreita com a seleção dos conhecimentos historicamente

produzidos pela humanidade, com a regência das relações humanas no interior da escola e

com as dimensões do trabalho pedagógico – que compreendem o planejamento, o processo de

ensinar e aprender, os instrumentos de avaliação, etc. Pela natureza, portanto, das funções

curriculares, os autores reforçam a forte incidência dos elementos subjetivos ou ideológicos

sobre as decisões de caráter curricular, ensejada por valores éticos e pela visão de mundo dos

agentes envolvidos no processo educacional131 (BRASIL, 2013b, p. 180). Segundo os termos

do texto:

Desse modo, o trabalho pedagógico define-se em sua complexidade, e não se submete
plenamente ao controle. No entanto, isso não se constitui em limite ou problema, mas
indica  que  se  está  diante  da  riqueza  do  processo  de  formação  humana,  e  diante,
também, dos desafios  que a constituição dessa formação,  sempre histórica,  impõe.
(BRASIL, 2013b, p. 180)

De nosso ponto de vista, isso implica a interpretação de que diretrizes nacionais sobre

o currículo precisam acolher as variações inevitáveis que essas múltiplas convicções políticas

e pedagógicas provocam no processo de estabelecimento do PPP e do currículo efetivo nas

escolas, derivando dessa abertura necessária a proposta de se trabalhar a partir de conceitos.132

Assim, será sempre uma finalidade tácita das ciências humanas situar o projeto de escola em

relação ao contexto mais amplo de organização da sociedade, sublinhando, como aponta o

texto  citado,  a  historicidade  inerente  ao  “processo  de  formação  humana”.  Além disso,  o

planejamento coletivo e a tomada democrática de decisões no interior da escola sobre essas

questões, considerados os princípios éticos de orientação da educação brasileira, já preveem a

prática  de  elementos  típicos  ao  exercício  da  cidadania,  refletida  em todo  o  engajamento

necessário para a constituição dos espaços de debate e tomada de decisão (BRASIL, 2013b,

pp. 180-181).

O texto  explicitamente  aponta  a  importância  de  que,  no  processo  de  partilha  dos

conhecimentos,  sejam  construídas  análises  sobre  os  procedimentos  de  formação  desses

131 Como examinamos na seção anterior,  as OCNs fazem, em seu texto,  observações semelhantes,  embora
direcionadas especificamente ao ensino de história.

132 Conforme aponta o texto das DCNs: “Mais do que o acúmulo de informações e conhecimentos, há que se
incluir no currículo um conjunto de conceitos e categorias básicas. Não se pretende, então, oferecer ao
estudante um currículo enciclopédico, repleto de informações e de conhecimentos, formado por disciplinas
isoladas, com fronteiras demarcadas e preservadas, sem relações entre si” BRASIL, 2013b, p. 181.
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próprios saberes, ou que seja viabilizado um “um amplo debate sobre a natureza da produção

do conhecimento” (BRASIL, 2013b, p. 181). Uma vez mais, há o anúncio da necessidade de

historicizar e relativizar os próprios elementos constituintes da realidade escolar. Obrigações

que, por sua própria natureza, também implicam envolvimento das ciências humanas e da

história mais especificamente.

No que se refere à metodologia, novamente o texto faz referências ao trabalho com

pesquisas, conferindo maior autonomia ao estudante e evitando-se a centralidade do ensino

baseado nas transferências de saberes. Do ponto de vista do ensino de história, esse princípio

tem o potencial  de gerar  inúmeras  repercussões,  especialmente ao incentivar  o  “acesso a

diversas  fontes,  de  condições  para  buscar  e  analisar  novas  referências  e  novos

conhecimentos”  (BRASIL,  2013b,  p.  181).  Esse  tipo  de  ferramenta  didática  ainda  possui

proximidade com o movimento recente da chamada Nova História, que, mesmo com toda

controvérsia  epistemológica  que  instaurou,  tem  como  legado  importante  a  ampliação  do

universo  das  fontes  históricas,  associado a  abordagens  muitíssimo inovadoras  sobre esses

novos recursos no âmbito da metodologia de pesquisa. 

Ainda  sobre  o  trabalho  com pesquisas,  o  documento  reforça  a  importância  de  se

encorajar  o  “aprender  a  aprender”,  tendo  em  vista  a  difusão  das  novas  tecnologias  de

informação e comunicação. A isso, as DCNEM acrescentam a necessidade de se promover um

ambiente democrático na organização escolar, que faça a seleção de saberes significativos, a

partir  do  disposto  pela  comunidade  escolar,  de  modo  a  se  conectar  também  com  os

conhecimentos já adquiridos pelos estudantes. “Nesse sentido, deve ser levado em conta o que

os estudantes já sabem, o que eles gostariam de aprender e o que se considera que precisam

aprender”  (BRASIL,  2013b,  p.  181).  Por  essa  razão,  os  saberes  que  deverão  povoar  os

currículos escolares objetivamente provêm de diferentes origens:

I – instituições produtoras de conhecimento científico (universidades e centros
de pesquisa);

II – mundo do trabalho;
III – desenvolvimentos tecnológicos;
IV – atividades desportivas e corporais;
V – produção artística;
VI – campo da saúde;
VII – formas diversas de exercício da cidadania;
VIII – movimentos sociais. (BRASIL, 2013b, p. 182)

Esse entendimento suscita outra questão, que também recebeu tratamento nas OCNs.

As fontes citadas anteriormente não produzem saberes perfeitamente divisíveis no universo

das disciplinas escolares existentes no ensino médio. Dessa forma, as DCNEM preocupam-se
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em  estimular  uma  visão  de  totalidade  sobre  os  conhecimentos,  considerando  o  contexto

social-histórico de sua produção e as escolhas que orientam sua partilha no ambiente escolar,

o que se revela uma recomendação incompatível com a compartimentação didática tradicional

em disciplinas.  Essas  questões  embasam no texto  a  abordagem interdisciplinar,  tal  como

conclui também as OCNs, guardando justificativas diferentes das apresentadas pelos autores

adeptos  do  ensino  por  competências.  Afinal,  não  é  a  metodologia  requisitada  pelas

competências que transborda as fronteiras das disciplinas, mas, sim, o tratamento concedido

aos saberes, em associação a uma visão de totalidade mais ampla que as mesmas disciplinas. 

Por esse motivo, o documento propõe um método misto a ser desenvolvido em “dois

espaços e tempos”. O primeiro se concretiza na abordagem dos conhecimentos disciplinares

através de conceitos, conforme já exploramos no caso do ensino de história segundo as OCNs.

O outro efetiva-se através da realização de atividades integradoras, construídas a partir do

olhar  interdisciplinar.  Assim,  devem ocorrer  dois  movimentos  simultâneos:  a  escolha  dos

conteúdos eminentemente disciplinares e a proposição das atividades integradoras, orientadas

pelos “eixos constitutivos do Ensino Médio” que, de acordo com os autores, precisam associar

as “dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura” (BRASIL, 2013b, p. 184).

Com base nessas ideias, o documento, citando as DCNs para a educação básica, definirá dois

termos que julgamos importante analisar. O primeiro deles é a interdisciplinariedade:

A interdisciplinaridade pressupõe a transferência de métodos de uma disciplina para
outra.  Ultrapassa-as,  mas  sua  finalidade  inscreve-se  no  estudo  disciplinar.  Pela
abordagem interdisciplinar ocorre a transversalidade do conhecimento constitutivo de
diferentes disciplinas, por meio da ação didático-pedagógica mediada pela pedagogia
dos projetos temáticos. (BRASIL, 2013b, p. 184)

O outro é a transversalidade,  que é “entendida como forma de organizar o trabalho

didático-pedagógico em que temas, eixos temáticos são integrados às disciplinas, às áreas

ditas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas” (BRASIL, 2013b, p. 184). É

muito interessante que as definições de interdisciplinariedade e transversalidade relacionem-

se  com a  natureza  dos  saberes  escolares  e  com as  finalidades  da  educação básica,  essas

últimas  condensadas  nas  dimensões  citadas  anteriormente.  De  acordo  com  o  texto,

“interdisciplinaridade e a transversalidade complementam-se, ambas rejeitando a concepção

de conhecimento que toma a realidade como algo estável,  pronto  e  acabado”  (BRASIL,

2013b, p. 184).

A combinação dessa visão sobre a partilha de conhecimentos com a necessidade de

contemplar  a  escolarização  de  uma  juventude  socialmente  diversificada,  oportunizando  a
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coexistência de múltiplos “percursos formativos”,  está na raiz de uma proposta inovadora

sobre o currículo do ensino médio. Segundo as DCNEM, o currículo para esse nível do ensino

precisa  comportar  duas  dimensões:  uma  base  nacional  curricular  comum  e  uma  parte

diversificada. A primeira está proposta em termos autoexplicativos e possui ampla previsão

legal,  devendo  ser  completada  pela  parte  diversificada,  segundo  o  estabelecido  pelas

orientações dos sistemas estaduais de ensino e das definições presentes no PPP das unidades

escolares. Essa parte diversificada contemplaria de modo mais direto a perspectiva de amparar

os  diversos  percursos  formativos,  adaptando  a  estruturação  curricular  às  necessidades  da

comunidade escolar e suas escolhas prementes, incluindo as perspectivas teóricas do corpo de

professores. (BRASIL, 2013b, p. 185)

Segundo  as  DCNEM,  a  proposição  de  uma  base  comum  coexistindo  com  outra

diversificada não deveria supor desarmonias na estrutura curricular tomada como um todo,

pois  a  ideia  que  dirige  essa  proposta  curricular  é  a  de  complementariedade.  Segundo os

termos do texto:

É  assim  que,  a  partir  das  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  e  dos  conteúdos
obrigatórios fixados em âmbito nacional, multiplicam-se as propostas e orientações
curriculares de Estados e Municípios e, no seu bojo, os projetos político-pedagógicos
das  escolas,  revelando  a  autonomia  dos  entes  federados  e  das  escolas  nas  suas
respectivas jurisdições e traduzindo a pluralidade de possibilidades na implementação
dos currículos escolares diante das exigências do regime federativo. (BRASIL, 2013b,
pp. 185-186)

Isto posto, as DCNEM apontam que o currículo deve ser estruturado com base na

organização de  componentes curriculares,133 articulados nas quatro áreas do conhecimento

previstas: (i) Linguagens; (ii) Matemática; (iii) Ciências da Natureza; (iv) Ciências Humanas.

Dessa forma, haveria uma lista de componentes obrigatórios, derivados das disposições legais

sobre a educação brasileira e de resoluções anteriores do CNE, e outros complementares,

segundo  os  critérios  estabelecidos  pelos  sistemas  de  ensino  e  unidades  escolares.  Esses

componentes  complementares  poderiam,  na  rotina  escolar,  assumir  a  forma  de  novas

disciplinas, unidades de estudos, módulos, atividades, etc. Após uma longa enumeração dos

componentes  obrigatórios  ao  ensino  médio,  com a  citação  às  respectivas  normas  que  os

criaram,  o  texto  fixa  da  seguinte  forma  a  proposição  original  dos  componentes

complementares: 

133 A expressão “componentes curriculares” está presente em documentos do CNE desde a década de 1990. A
proposta das  DCNEM, tendo em vista  uma quantidade  grande de publicações anteriores,  é  a  de que o
currículo esteja organizado em componentes curriculares, superando o uso sem rigor conceitual dos termos
disciplina,  estudo, matéria, conhecimento, etc.  Desta forma, poderíamos então dizer que a história é um
componente curricular da área de ciências humanas.
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Reitera-se que outros componentes complementares, a critério dos sistemas de ensino
e das unidades escolares e definidos em seus projetos político-pedagógicos, podem ser
incluídos no currículo,  sendo tratados ou como disciplinas  ou com outro formato,
preferencialmente, de forma transversal e integradora. (BRASIL, 2013b, p. 187)

De modo a reforçar seus enfoques gerais, há o reconhecimento da necessidade de se

promover um fortalecimento da base nacional comum para além das disposições presentes no

próprio texto. Assim, o documento propõe que, em regime de colaboração, o CNE, junto ao

MEC, órgãos estaduais e municipais, trabalhe no detalhamento dos componentes obrigatórios

fixando os princípios presentes nas DCNEM e orientando melhor as unidades educacionais,

incluindo a matriz de itens do ENEM. De fato, um dos últimos atos referentes à educação da

presidenta Dilma Rousseff, antes do golpe de 2016, foi pôr adiante o debate a respeito da

elaboração da base curricular nacional comum. É importante reforçar que ela atuaria apenas

no que se refere aos componentes curriculares obrigatórios, sendo mantida ampla liberdade

aos sistemas de ensino e às escolas para a  organização de seus componentes curriculares

complementares segundo suas necessidades e/ou preferências134 (BRASIL, 2013b, p. 188). De

acordo com os autores, dois programas implementados recentemente pelo MEC e integrados

ao  PDE já  impulsionaram unidades  escolares  com currículos  atualizados  para  o  formato

proposto pelas DCNEM, sendo eles o Programa Mais Educação e o Ensino Médio Inovador. 

Essas informações analisadas por nós estão relacionadas ao parecer publicado pelo

CNE que embasou a resolução nº 2, de 30 de janeiro de 2012, que define formalmente as

DCNEM. Trata-se de um documento de 7 páginas, que codifica os elementos presentes no

parecer  na forma de tópicos e  frases  curtas,  condensando seu conteúdo em outro tipo de

formato. Por essa razão, a leitura do parecer não acrescenta nenhum novo aspecto substantivo

ao exame das DCNEM.

3.3 – Conclusões parciais.

Antes de seguir ao estudo das questões relativas ao ENEM, instrumento de avaliação

que  atua  de  forma  complementar  às  mudanças  curriculares  aqui  analisadas,  parece  ser

produtivo  elaborar  uma  síntese  das  principais  questões  das  OCNs  e  das  DCNEM  em

referência à temática fundamental de nossa tese. Mesmo admitindo que parte importante das

134 Esses, evidentemente, são os termos propostos pelas DCNs. Contudo, como já apontamos anteriormente, há
dois projetos de reformulação do ensino médio tramitando no legislativo federal, cujos termos podem alterar
as disposições presentes nas atuais DCNs, incluindo o âmbito de atuação da futura base nacional curricular
comum.
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recomendações desses documentos ainda guarda grande distância daquilo que efetivamente

ocorre  nas  escolas  brasileiras,  sobretudo  quando  pensamos  nas  inovações  curriculares

propostas pelas DCNEM, é preciso considerar que as avaliações institucionais (especialmente

o ENEM e o SAEB) têm se comportado crescentemente como importantes instrumentos de

irradiação das mudanças no currículo escolar. Além disso, os projetos de reforma do ensino

médio em análise, de alguma forma, precisam dialogar com os currículos formais da educação

brasileira,  seja  para  potencializá-los  sob  a  força  das  normas,  seja  para  alterar  propostas

curriculares  em vigência.  De todo modo,  o  que  desejamos  explicitar  é  que  o  esforço  de

estudar as OCNs e as DCNs, mesmo estando ciente do ainda reduzido espaço que possuem

nas  práticas  escolares  correntes,  pode  colaborar  com  a  crítica  social  mais  ampla  e  o

posicionamento dos professores brasileiros diante dessas questões hodiernas de nosso ensino.

(i) A essência mediadora dominante nos textos.

Os  documentos  analisados  possuem  muitas  afinidades.  Inicialmente  se  destaca  a

aspiração de transformar profundamente as bases do ensino médio. Os textos não se prendem

a  mudanças  cosméticas  ou  formais,  mas  apresentam  subsídios  para  uma  reestruturação

curricular e de práticas efetivas nas escolas de ensino médio. Assim, as expressões contidas

nas primeiras linhas das DCNEM, a que fizemos referência anteriormente, não portam um

exagero ao anunciar que desejam a “recriação” ou “reinvenção” do ensino médio.

É  quase  ciclotímico  nas  políticas  públicas  brasileiras  o  desejo  de  transformar

completamente  as  práticas  educacionais  vigentes  em  determinados  segmentos  do  ensino.

Algumas  vezes  essas  iniciativas  ocorrem  por  força  de  lei,  como  a  instauração  da

obrigatoriedade do ensino de caráter técnico na então escola de 2º grau durante a ditadura,

movimento que sofreu enormes resistências  até  ser  desfeito  no retorno ao regime liberal-

democrático. Por outro lado, a publicação dos PCNs e das DCNs na década de 1990, embora

também estivessem imbuídas  do  desejo  de  mudança,  por  não  se  ligarem a  instrumentos

coercitivos muito incidentes, modificaram pouco e muito lentamente as práticas educacionais

concretas.

Por tudo isso, é muito nítido o tom conciliatório ou mediador do texto, e ele se aplica a

diferentes níveis de leitura desses documentos. Se, por um lado, os textos apontam a urgência

das mudanças propostas, através de apontamentos sobre a revolução tecnológica, as mudanças

demográficas do ensino médio, a emergência de novas pedagogias e teorias curriculares, de

outro  está  o  reconhecimento  de  que  uma mudança  nas  práticas  dominantes  não ocorrerá

somente encorajada por documentos e recomendações oficiais.  Esse movimento configura
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apenas  parte  do  processo,  que,  segundo  os  próprios  textos,  ainda  dependerá  de  sua

assimilação no processo de formação de professores, de uma revisão nos sistemas estaduais

de ensino, de uma virada geracional e metodológica na elaboração dos PPPs das escolas, entre

outras iniciativas. Contudo, a postura dos gestores da educação, pelo menos até a interrupção

da normalidade democrática pelo golpe em 2016, era a de apostar em mecanismos também

coercitivos sobre as condutas educacionais, com vistas a acelerar esses processos de mudança

–  fosse  pela  reformulação  do  ensino  médio  na  forma  de  lei,  ou  através  da  matriz  das

avaliações institucionais de larga escala, etc.

Assim, um primeiro nível, em que identificamos o caráter mediador dos textos, está

relacionado aos diversos institutos da educação brasileira. São documentos que no fluxo de

sua escrita insinuam diálogos, explícitos ou velados, sobre essa questão, com outros órgãos

reguladores  da  educação.  Estão  em situação  de  negociação,  por  exemplo,  com o  legado

anterior dos PCNs e das DCNs durante o governo Cardoso, embora não sejam uma mera

repetição  das  proposições  e  ideias  anteriores  –  ocorrendo  uma  absorção  seletiva  desse

patrimônio.  Da  mesma  forma,  incorporam  aspectos  típicos  das  reformas  educacionais

amparadas pelos institutos internacionais, embora não se limitem a ser um arremedo de suas

principais ideias. Além disso, os textos também propõem a necessidade de se elaborar uma

base nacional curricular comum (complementar a esse esforço inicial), e vale destacar que as

DCNEM foram formuladas à sombra da preparação do projeto de lei  sobre a reforma do

ensino médio. Esse fato representa a proposição de iniciativas compulsórias complementares,

capazes  de  direcionar  essas  mudanças,  distribuindo,  assim,  responsabilidades  com  o

legislativo federal, o poder executivo em várias esferas e etc. na “recriação” do ensino médio

brasileiro. Nesse sentido, são muito evidentes os contatos entre as ideias desses documentos e

os processos de transformação atravessados pelo ENEM.

Outro nível em que os documentos revelam um caráter mediador está nas suas bases

teóricas ou eminentemente pedagógicas. O movimento de reformas educacionais, para além

de  todo  aparato  neotecnicista,  difundiu  enormemente  as  ideias  da  pedagogia  das

competências, que, como vimos, desembarcaram nas políticas curriculares brasileiras a partir

de meados dos anos 1990. Desse modo, todos os elementos de referência dessa proposta se

fazem  presentes  nos  documentos,  tanto  das  OCNs  quanto  das  DCNEM,  onde  pudemos

destacar suas bases fundamentais – as transformações tecnológicas e informacionais ligadas à

ideia de uma retomada do “aprender a aprender”; o uso de seus principais conceitos – como o

de  competência,  habilidade,  contextualização,  interdisciplinariedade;  além  de  seus

fundamentos teóricos estruturantes – o construtivismo e suas incidências sobre o papel do
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professor. Contudo, como também procuramos observar, não se tratam de textos construídos à

imagem e semelhança dessa pedagogia, pois, muitas vezes, os preceitos fundamentais dessa

teoria  são  incorporados  de  modo  subordinado  a  outras  orientações  dominantes  (o  que

contraria  frontalmente  as  opiniões  de  seus  idealizadores).  Em  certos  momentos,

procedimentos ligados ao trabalho com as competências parecem adquirir a função de um

acessório de corte metodológico, com suas ideias referidas de modo parcelar, não figurando,

destarte, como a teoria organizadora dessas reformulações curriculares.

Na análise dos documentos que fizemos, não se revelou a opção por um corpo teórico

integral ou fechado para orientar a elaboração de novas diretrizes e orientações curriculares ao

ensino  médio.  Ao  contrário,  os  textos  explicitamente  fizeram  a  opção  por  concepções

curriculares abertas, entendendo o próprio currículo como uma política cultural que precisa

conviver  com  múltiplas  abordagens,  abrindo  mais  possibilidades  do  que  as  restringindo,

decorrendo dessa opção as repetidas constatações nossas a referências teóricas ecléticas nos

documentos.  Assim,  nesse  mesmo  nível  de  mediação  teórica,  é  possível  registrar  a

assimilação,  pelos  textos analisados,  de muitas críticas  feitas aos documentos curriculares

anteriores,  sobretudo  em  referência  à  literatura  da  tradição  teórica  marxista.  A título  de

exemplo, notamos em trechos como na evocação do trabalho como princípio pedagógico (e

sua ontologia social) nas DCNEM, ou nos convites à historicidade das formações sociais (que

desnaturalizam o neoliberalismo) nas OCNs, a apropriação de algumas questões levantadas

por Ramos ou Duarte, segundo o brevíssimo sumário que produzimos anteriormente.

(ii) O social-liberalismo: inflexões às políticas curriculares.

Fizemos  uma  resenha  sobre  as  políticas  educacionais  do  governo  federal  sob  os

mandatos de Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos eleitos pelo PT, quando o tom dominante

era o da conservação das diretivas em curso,  algumas até de modo linear,  em relação ao

governo  anterior  de  Fernando  H.  Cardoso  (PSDB).  Em verdade,  os  intercâmbios  com a

sociedade civil ligada ao grande capital ampliaram-se, sobretudo através da consolidação do

TPE  no  Brasil,  assim  como  foram  aprofundadas  as  medidas  relacionadas  às  convicções

neotecnicistas, como na confecção do IDEB, na expansão do ENEM, etc.

Essa leitura evidentemente que considera as características gerais dessas políticas, ou,

para utilizar  uma expressão que recentemente se tornou mais usual,  ela  se  situa em seus

aspectos “macro”. O exame, todavia, das políticas curriculares de modo específico, com a

leitura atenta às principais influências abrigadas pelos textos, revela certa descontinuidade

conceitual na passagem de governo entre o PSDB e o PT, isto é, se quisermos operar com as
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categorias  analíticas adotadas por nós,  na clivagem do neoliberalismo conservador para o

social-liberalismo.

Essa diferença se traduz, por exemplo, na composição das comissões responsáveis por

encaminhar os debates e redigir as propostas curriculares. Essas comissões, durante o governo

Cardoso,  como  vimos,  estiveram  formadas  por  intelectuais  orgânicos  das  reformas

curriculares e do neoliberalismo brasileiro, muitos dos quais possuíam vínculos diretos de

colaboração  com  instituições  privadas  de  pesquisa  educacional.  De  outro  lado,  entre  as

comissões  instauradas  para  a  formulação  das  atuais  OCNs  e  das  DCNEM há  uma clara

predominância de pesquisadores vinculados a universidades públicas brasileiras, cuja atuação

e trajetória acadêmicas geralmente são compatíveis com o debate curricular, havendo, claro,

também a presença de intelectuais de atuação mais partidária (agora próximos ao PT). Há,

portanto, uma diferença fundamental de orientação e perspectiva de trabalho.

Os  antigos  PCNs,  segundo  Falleiros  (2005),  tinham  como  marca  fundamental:  a

introdução dos temas multiculturais, numa perspectiva que, inspirada pelo pós-modernismo,

inutilizava uma visão de conjunto sobre o capitalismo; o enaltecimento da pedagogia das

competências e seu arcabouço construtivista; um caráter fortemente prescritivo à educação

brasileira.  Comentando  pareceres  da  ANPEd sobre  o  projeto  de  PCNs à  época,  a  autora

constatou:  “uma  crítica  recorrente  nesses  pareceres  diz  respeito  ao  'tom'  presente  no

documento:  não o de quem faz  uma proposta a ser discutida,  mas o de quem comunica

verdades” (FALLEIROS, 2005, p. 215). Amparada por leituras de Anegleyce Rodrigues e de

Marize Ramos, Falleiros concebe uma visão de conjunto sobre os PCNs que aponta, como sua

finalidade última, a propagação de um certo conformismo frente à ordem neoliberal.  Em vista

disso, a autora sintetiza:

Verificamos, assim, que os PCN se configuram em uma importante via de acesso do
setor  empresarial  às  políticas  públicas  educacionais,  baseando-se  nos  valores  do
projeto capitalista contemporâneo de sociabilidade e favorecendo a possibilidade de
intervenção direta das empresas no currículo, na seleção de materiais e na gestão dos
recursos das escolas públicas brasileiras. (FALLEIROS, 2005, p. 228)

De forma a enfatizar as diferenças que desejamos traçar, é importante contrastar essas

críticas formuladas aos PCNs do governo Cardoso com os documentos curriculares atuais. Em

primeiro lugar, as questões multiculturais permanecem centrais nos documentos curriculares

do ensino médio, e é justo que estejam, mas sem o relativismo anterior inspirado em Edgard

Morin.  Por  isso,  não  é  possível  sustentar,  para  esses  novos  documentos,  a  crítica  da

passividade  diante  da  ordem dominante  capitalista.  De acordo com as  OCNs,  é  uma das
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finalidades do ensino de história, sobre o exercício do poder, fazer o estudante perceber “(...)

como  o  jogo  das  relações  de  dominação,  subordinação  e  resistência  fazem  parte  das

construções políticas, sociais e econômicas” (BRASIL, 2006, p. 83). Da mesma forma, as

DCNEM possuem abundantes passagens, conforme analisamos, onde uma visão de totalidade

sobre  o  conhecimento  e  a  sociedade  são  reivindicadas,  inclusive  potencializando  leituras

emancipadoras diante do capitalismo.135

A abordagem sobre a pedagogia das competências, como procuramos fazer referência

no tópico anterior, está, nos documentos atuais, submetida a um claro processo de negociação,

convivendo  com outros  pontos  de  vista  e,  às  vezes,  em clara  posição  de  subalternidade.

Situação diferente, portanto, das considerações de Falleiros sobre os antigos PCNs. Ademais,

a vocação prescritiva dos atuais documentos curriculares está suavizada por dois expedientes.

Em  primeiro  lugar,  destacamos  uma  questão  referente  à  forma.  Os  textos  são  bastante

argumentativos,  tanto  em teoria  quanto  nas  exemplificações  concretas,  adotando  um tom

dialógico distante de “quem comunica verdades.” Isso não os impede de serem altamente

propositivos. Suas falhas são de outra ordem, pois, em algumas situações, a diplomacia dos

autores acaba desaguando em formulações contraditórias.

A segunda característica que ameniza o sentido prescritivo das OCNs e das DCNEM

está em uma visão aberta sobre as orientações curriculares. Nesse sentido, as OCNs sugerem a

organização  do ensino  de  história  com base  em conceitos,  visto  que  isso  permitiria  uma

seleção de conteúdos e práticas segundo as decisões contidas no PPP e as preferências dos

professores. Esses processos decisórios, de acordo ainda com o texto, estariam nitidamente

orientados pela visão de mundo das pessoas envolvidas e, por essa razão, faria pouco sentido

que  um  currículo  altamente  detalhado  fosse  imposto  uniformemente  ao  ensino  médio.

Portanto, são medidas em favor da pluralidade de escolhas e que preveem, sem deixar de

oferecer uma orientação, a liberdade dos agentes diretamente envolvidos na educação.

As DCNEM parecem levar essa concepção mais adiante. Seu sentido fundamental é o

de sugerir, a partir do conceito de qualidade social na educação e do exame das condições

sociológicas do ensino médio hoje, alguns princípios educativos: trabalho, pesquisa, direitos

135 Em um dos trechos sobre a consideração do trabalho como um princípio pedagógico, as DCNEM apontam:
“Uma formação  integral,  portanto,  não  somente  possibilita  o  acesso  a  conhecimentos  científicos,  mas
também promove a reflexão crítica sobre os padrões culturais que se constituem normas de conduta de um
grupo social, assim como a apropriação de referências e tendências que se manifestam em tempos e espaços
históricos, os quais expressam concepções, problemas, crises e potenciais de uma sociedade, que se vê
traduzida e/ou questionada nas suas manifestações.
 Assim,  evidencia-se  a  unicidade  entre  as  dimensões  científico-tecnológico-cultural,  a  partir  da
compreensão do trabalho em seu sentido ontológico” (BRASIL, 2013b, p. 162). Não é possível ler esse
documento a partir da ótica da fragmentação, conforme indicam os teóricos mais extremistas do movimento
pós-moderno.
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humanos e sustentabilidade ambiental.  Esses princípios só conformariam um currículo,  de

fato,  na  medida  em que sejam complementados pelas  decisões  dos  sistemas  regionais  de

ensino e  pelas  disposições do PPP das  unidades  escolares.  Assim,  tal  como as OCNs,  as

diretrizes revelam-se altamente permeáveis e se colocam em posição de abertura frente a uma

pluralidade de desfechos às suas ideias fundamentais.

É importante destacar, nessa matéria, as repetidas vezes em que o PPP é citado, pois

em todas elas são reforçados os métodos democráticos e participativos de sua construção. A

ambição  do  texto  é  que  as  escolas  possuam  uma  identidade  diante  do  ensino  mais

amplamente,  e  que  os  documentos  curriculares  oficiais  estimulem  certas  reflexões

norteadoras. De modo a acentuar essa responsabilidade das escolas, há a proposição de um

currículo fundamentado em duas bases:  uma comum a todo o país e outra complementar.

Como procuramos desenvolver, essa ideia amplia a autonomia das escolas em definirem seu

perfil  e  adotarem  um  currículo  efetivamente  capaz  de  espelhar  essas  convicções.  A

centralidade dessa autonomia está refletida nas seções 5.5 e 7 das DCNEM, onde se rejeita a

concepção de estabelecimento de uma pedagogia oficial em favor do acolhimento de uma

juventude plural, que deve se ver amparada por uma variedade de percursos formativos e por

uma multiplicidade de escolas. 

Essas  questões,  a  que  estamos  fazendo  referência,  estão  sintetizadas  em  duas

passagens das DCNEM:

A definição  da  identidade  do  Ensino  Médio  como  etapa  conclusiva  da  Educação
Básica precisa ser iniciada mediante um projeto que, conquanto seja unitário em seus
princípios  e  objetivos,  desenvolva  possibilidades  formativas  com  itinerários
diversificados que contemplem as múltiplas necessidades socioculturais e econômicas
dos  estudantes,  reconhecendo-os  como  sujeitos  de  direitos  no  momento  em  que
cursam esse ensino. (BRASIL, 2013b, p. 170)

A abordagem do projeto político-pedagógico, como organização do trabalho de toda a
escola,  está  fundamentada em princípios  que devem nortear  a escola  democrática,
entre os quais,  liberdade,  solidariedade,  pluralismo, igualdade,  qualidade da oferta,
transparência, participação.” (BRASIL, 2013b, p. 178)

Essas considerações não devem ser interpretadas como enaltecimentos à lucidez dos

encarregados desses documentos. Reivindicamos aqui as ideias de Alice Lopes, entendendo

essas  formulações  como aprimoramentos  dos  documentos  curriculares  que  resultaram das

fortes críticas a que foram submetidos documentos anteriores136, ou seja a uma luta concreta

136 Sobre uma questão semelhante, Lopes escreveu: “Nessa perspectiva, tentar fixar sentidos e significados da
cultura como universais, a priori, em nome de uma razão que busca legitimá-los como os melhores para um
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por hegemonia de valores éticos e visões de mundo. Conforme já indicamos, essas comissões

contaram com pesquisadores da área de educação que circulam por ambientes acadêmicos

onde esses debates ocorrem sistematicamente.

Por tudo isso, é possível afirmar, que malgrado a inegável continuidade das políticas

educacionais globais, na passagem do neoliberalismo politicamente conservador para o social-

liberalismo, elas não se apresentam identicamente em tudo. Ao menos, no exame que fizemos

das recomendações curriculares, há diferenças significativas entre as duas políticas. De fato,

não estaria condizente com os compromissos do social-liberalismo uma ruptura ou um desafio

aberto aos  pilares que sustentam as reformas educacionais,  preservados e  fortalecidos em

torno do neotecnicismo. Contudo, evidentemente que houve novos arranjos quanto às forças

dirigentes da sociedade política,  que passaram a disputar a agenda governamental com as

forças conservadoras que se mantiveram ao lado do executivo federal, integrando o arranjo

político  do  social-liberalismo.  Daí,  portanto,  ser  inteligível  uma  prática  que  preserve  as

estruturas mais amplas e que ressignifique as políticas dependentes em seus interstícios.

(iii) As finalidades do ensino médio em tempos da revolução informacional.

Nos documentos curriculares em análise estão presentes algumas ideias que aceitamos

serem debates em aberto, embora, ainda assim, venham a contribuir para argumentações de

ordem teórica nesses textos. Julgamos importante destacá-los porque nos parece fundamental

pensar sobre essas questões para o prosseguimento de diálogos consistentes sobre os desafios

educacionais inerentes à contemporaneidade. 

Dessa forma, as OCNs propõem três grandes finalidades ao ensino médio brasileiro,

que sumarizamos em três “preparações”: a) o aprendizado profissional posterior (incluindo os

processos de vestibular); b) o exercício profissional imediato; c) a convivência em sociedade

ou  a  prática  da  cidadania  (BRASIL,  2006,  p.  67).  Guardadas  algumas  diferenças  de

nomenclatura,  são  basicamente  as  mesmas  finalidades  propostas  por  Perrenoud  para  a

educação, condensadas no que o autor chamou de a função principal da escola - “preparar

para a vida”.137

Essa correlação poderia ser interpretada como mais uma influência das competências

sobre  a  organização  curricular  brasileira,  visto  que  alguns  de  seus  propositores  apontam

dado currículo,  faz  parte  de uma luta por hegemonia  na qual  certa particularidade busca  ascender à
categoria de universal.  Entender esse universal  como provisório e  mutável,  fruto de uma negociação
política, passa a ser um dos pontos centrais para as lutas por novas hegemonias” (LOPES, 2006, p. 43,
grifos nossos).

137 Reiteramos a infelicidade dessa expressão, que não considera a vida corrente dos estudantes como algo
relevante.
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conclusões semelhantes. No entanto, se a garantia da universalização do ensino médio for

considerada uma meta concreta e desejável, as finalidades desse nível do ensino precisam, de

fato,  garantir  os  três  objetivos  listados.  Reconhecer  isso  não  é  aderir  ao  pensamento

pedagógico dominante, mas disputar os sentidos implicados nesses objetivos, evitando-se os

anseios domesticadores da sociedade civil vinculada ao capital. 

Nesse sentido, uma primeira relação importante situa-se entre o ensino médio e a vida

profissional, que, em função da idade dos estudantes, pode ser simultânea ou posterior a essa

etapa do ensino. Sobre essa temática, as OCNs possuem uma clara diretriz de historicização

das  questões  referentes  ao  ensino,  às  ciências  e,  com destaque,  às  questões  relativas  ao

trabalho138 (BRASIL,  2006,  p.  74).  De modo  mais  aprofundado,  as  DCNEM propõem o

trabalho como um princípio educativo, tanto em autorreferência ao agir pedagógico, como

também em seu sentido de reprodução das condições de existência da humanidade. De certa

forma,  o  trabalho  seria  o  fundamento  através  do  qual  se  poderiam explicar  as  variações

históricas nos padrões de economia, cultura e ciência, proporcionando uma visão de totalidade

sobre  esses  fenômenos.  “Assim,  evidencia-se  a  unicidade  entre  as  dimensões  científico-

tecnológico-cultural,  a  partir  da  compreensão  do  trabalho  em  seu  sentido  ontológico”

(BRASIL, 2013b, p. 162).

Em  nossa  avaliação,  essas  referências  se  mostram  insubmissas  às  relativizações,

normalmente de ascendência pós-moderna, a que o trabalho com competências normalmente

está  associado.139 Conforme escreveu Newton Duarte,  “os construtivistas jamais deveriam

afirmar que 'algo é', mas sempre, apenas, afirmar que 'percebo algo como'” (apud RAMOS,

2006, p. 279). Ou seja, as DCNEM defendem enfaticamente a possibilidade de lidar com uma

visão  de  totalidade  sobre  os  fenômenos  sociais,  a  partir  dos  fundamentos  ontológicos  do

trabalho, que, pelas mesmas razões, fundamentam as variações desses fenômenos segundo as

condições históricas. Em seguida, o mesmo documento endossa a pesquisa como princípio

educativo,  o  que,  como  vimos,  possui  seus  princípios  basicamente  em  perspectivas

construtivistas  e  relacionadas  com as  competências.  Sem repetir  a  discussão  que  fizemos

138 Desenvolvendo o conceito de processo histórico, o texto aponta o seguinte sobre a historicização dos fatos
sociais: “Assim, a História, concebida como processo, intenta aprimorar o exercício da problematização da
vida social como ponto de partida para a investigação produtiva e criativa, buscando identificar relações
sociais  de  grupos  locais,  regionais,  nacionais  e  de  outros  povos;  perceber  diferenças  e  semelhanças,
conflitos/contradições e solidariedades, igualdades e desigualdades existentes nas sociedades; comparar
problemáticas atuais e de outros momentos, posicionar-se de forma analítica e crítica diante do presente e
buscar as relações possíveis com o passado” (BRASIL, 2006, p. 74).

139 Sobre  essa  associação,  Marize  Ramos,  citado  ideias  de  Newton Duarte,  é  bastante  assertiva:  “É nesse
sentido que Duarte defende a tese de que a epistemologia piagetiana seria toda ela perpassada por uma
ambiguidade entre, por um lado, uma tendência ao cientificismo positivista e, por outro, uma tendência ao
relativismo subjetivista, este último levando ao irracionalismo pós-moderno” (RAMOS, 2006, p. 278).
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sobre  as  mediações  presentes  no  texto,  é  fundamental  sublinhar  as  possibilidades  que  o

documento oferece  a  interpretações  emancipadoras  sobre  o currículo  e  a  educação.  Essas

possibilidades estão além da reivindicação de sua validade, nos próprios termos das DCNEM,

sobre objetivos gerais do ensino médio, pois essas leituras podem ser aprofundadas pelo PPP

e pelas  escolhas dos professores que,  segundo a lógica do mesmo documento,  definem o

formato final do currículo.

Assim, as DCNEM parecem reposicionar no currículo duas dimensões da qualificação

que, segundo a compreensão de Marize Ramos, foram empobrecidas pela dominância do uso

das  competências:  a  conceitual  e a  social  (RAMOS, 2006, p.  281).  Da mesma forma,  os

enunciados das OCNs e das DCNEM parecem atender a outros compromissos levantados pela

autora com base nas teses de Gramsci, que ora reproduzimos:

Gramsci defende o historicismo como método, no sentido de dar vida às razões, aos
problemas e às dúvidas que motivaram o avanço do conhecimento. Isso não com o
propósito de reproduzir esses processos, uma vez que o conceito de história preserva
as especificidades sócio-culturais de cada espaço e tempo em que os fatos ocorrem,
mas como forma de superar o enciclopedismo – quando os conceitos históricos são
transformados em dogmas – e o espontaneísmo, forma acrítica de apropriação dos
fenômenos que não ultrapassa o senso comum. (RAMOS, 2006, p. 296)

Esse historicismo metodológico, no que se refere às ciências e aos fundamentos da

sociedade em que vivemos,  está  presente como elemento  curricular  nos  dois  documentos

analisados por nós. Esse aspecto volta a ter importância no que concerne à cidadania, a última

das  “preparações”  que  figuram  entre  os  objetivos  do  ensino  médio.  Nesse  sentido,  os

documentos não transmitem uma lógica de acomodação à ordem capitalista ou à precarização

do trabalho imanente ao processo de reestruturação produtiva. Ao contrário, como procuramos

averiguar,  ambos  os  documentos  não  interditam  pedagogias  mais  progressistas  e  nem

prescrevem uma visão sobre cidadania restrita à passividade ou obediência.  Nas DCNEM

está:

É preciso  reconhecer  que  a  escola  se  constitui  no  principal  espaço  de  acesso  ao
conhecimento sistematizado, tal como ele foi produzido pela humanidade ao longo dos
anos. Assegurar essa possibilidade, garantindo a oferta de educação de qualidade para
toda  a  população,  é  crucial  para  que  a  possibilidade  da  transformação social  seja
concretizada. (BRASIL, 2013b, p. 167)

Essa citação não só rechaça a tese da secundarização dos conhecimentos atrelada à

utilização das competências, como aponta que o acesso a esses conhecimentos é “crucial”

para as possibilidades de transformação da realidade social. Por tudo isso, acreditamos que os
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objetivos propostos ao ensino médio brasileiro são pertinentes a muitos desafios de nossa

sociedade, estando as diretrizes gerais desse ensino propostas de modo amplo e sem animar o

conformismo social.140 

Essas  questões,  por  outro  lado,  geram  uma  grande  inquietação.  As  proposições

curriculares  que examinamos  se  revelaram documentos  pedagogicamente  ecléticos,  e,  por

esse motivo, toda essa elaboração a que acabamos de nos referir convive com uma defesa de

metodologias  construtivistas  (como  a  consideração  da  pesquisa  como  “princípio

pedagógico”)141 e referências mais diretas ao trabalho com competências.

Essa  constatação  aponta  uma  importante  controvérsia.  Ora,  as  contestações  à

pedagogia  das  competências  tinham  o  sentido  de  expor  uma  suposta  essência  de

conformidade  ou inércia  inerentes  a  essa  pedagogia  frente  às  transformações  recentes  da

produção capitalista sob direção do neoliberalismo. Porém, tanto as competências quanto os

métodos construtivistas,  ao aparecerem de modo complementar às diretrizes que expomos

anteriormente, tendem a amenizar a contundência dessas críticas. A não ser que se considere

que  metodologias  inspiradas  por  essas  escolas  pedagógicas  tenham  a  força  de  carregar

consigo todo o arcabouço teórico de sua formação, a despeito de outras diretrizes dominantes

no currículo realmente praticado ou nos documentos oficiais sobre essa matéria.

Acompanhando  as  compreensões  de  Marize  Ramos,  Newton  Duarte  ou  Dermeval

Saviani,  e  nisso  não  importa  tanto  as  opiniões  individuais  desses  autores,  mas  as  ideias

fundamentais da tradição de pensamento do marxismo, a crítica à essência do ensino por

competências,  ou  da  tradição  construtivista  mais  amplamente,  deve  implicar  na  rejeição

sistemática a práticas ou métodos derivados dessas ideias? Essas são escolas que nada têm a

dizer sobre o aprender e o ensinar na contemporaneidade por incorrerem em vícios teóricos de

origem?

Não responderemos a essas questões a partir de opiniões próprias, mas com base nos

documentos  examinados.  Para  eles,  as  transformações  no  cotidiano  de  vida  das  pessoas

introduzidas  pela  cada  vez  mais  crescente  presença  de  aparatos  da  informática

(informacionais, comunicacionais, etc.), o que inclui as experiências profissionais embora não

140 Sobre outro contexto e se opondo à pedagogia das competências de modo puro, Marize Ramos escreveu:
“Concluímos o quanto a noção de competência é limitada em relação à perspectiva da formação humana,
da mesma forma como a ideologia que busca conferir legitimidade aos novos padrões de acumulação do
capital e das relações sociais tem seu limite na construção de uma concepção de mundo transformadora”
(RAMOS, 2006, p. 304). As DCNEM parecem propositalmente querer responder a esse tipo de objeção
dirigida ao ensino por competências.

141 Outra  síntese  disponibilizada  pelas  DCNEM: “apropriação de  conhecimentos  científicos  se  efetiva  por
práticas experimentais, com contextualização que relacione os conhecimentos com a vida, em oposição a
metodologias pouco ou nada ativas e sem significado para os estudantes” (BRASIL, 2013b, p. 167).
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estejam limitadas a elas, sugere uma atualização de metodologias no processo educacional.

Nesse  movimento,  em  busca  de  novas  metodologias  justificadas  pela  emergência  desse

fenômeno (que não deve ser reduzido a mudanças somente no universo da produção),  as

OCNs e DCNEM buscaram recursos na tradição construtivista e no ensino por competências

(o que, na verdade, significa preservar orientações introduzidas ainda no governo Cardoso).

No entanto, fizeram-no sem que tais teorias dirigissem todo o processo de construção desses

documentos, figurando como um complemento metodológico muito recorrente. Finalmente, é

importante  notar  que  a  eventual  rejeição  a  esses  aportes  do  construtivismo,  ainda  que

utilizados de modo segmentado, criam um vazio que precisa mobilizar as energias criativas de

seus  críticos,  pois  não  é  possível  simplesmente  desprezar  os  impactos  que  as  novas

tecnologias possuem, não na hipotética “vida após a escola”, mas no cotidiano dos estudantes,

professores e suas famílias.142

(iv) Especificidades do ensino de história.

Nas páginas anteriores, fizemos um exame mais minucioso das matérias atinentes ao

ensino de história e das preocupações mais gerais que dirigem a política curricular nacional.

Com o objetivo de fundamentar o olhar para as próximas etapas de nosso estudo, pretendemos

apenas,  de modo sumário,  apresentar  um breve índice de algumas entre  as questões mais

importantes relativas ao tema.

a) As OCNs propõem uma estrutura organizada com base em conceitos. A ideia fundamental

das OCNs é a de que a seleção efetiva dos conteúdos que deverão nortear o ensino de história

depende das decisões presentes no PPP e das escolhas individuais dos professores.  Nesse

sentido, a proposta respeita a pluralidade de enfoques teóricos e enquadramentos ideológicos,

evitando-se  o  confinamento  do  currículo  em determinada  visão  de  mundo  irradiada  pela

sociedade  política.  Vale  recuperar  que,  segundo  as  OCNs,  as  habilidades  a  serem

desenvolvidas  estão  subordinadas  aos  conceitos  propostos,  que,  por  sua  vez,  são

absolutamente autônomos frente a designações de competências ou construções semelhantes.

Nesse sentido, estão desarmadas as armadilhas domesticadoras visualizadas nos textos antigos

dos PCNs, invalidando atualmente críticas como a proposta por Falleiros:

142 No sentido em que escrevemos, é difícil reprovar o seguinte diagnóstico das DCNEM: “A elaboração de
novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio se faz necessária, também, em virtude das
novas exigências educacionais decorrentes da aceleração da produção de conhecimentos, da ampliação do
acesso às informações, da criação de novos meios de comunicação, das alterações do mundo do trabalho, e
das mudanças de interesse dos adolescentes e jovens, sujeitos dessa etapa educacional” (BRASIL, 2013b, p.
146).
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Talvez o principal problema dessa proposta do MEC tenha sido dotar as escolas de
responsabilidades imensas quanto à formação de uma nova cidadania e, ao mesmo
tempo, negá-las à participação no processo de elaboração dessa concepção. Um novo
senso comum instala-se nos limites do “possível” dentro do modelo societário vigente,
e  toda  ação  transformadora  se  dá  a  partir  dos  níveis  elementares  de  consciência
individual e coletiva. (FALLEIROS, 2005, p. 234)

b)  As  responsabilidades  do  ensino  de  história  estão  em  colocar  em  perspectiva  (ou

historicizar)  praticamente  todos  os  aspectos  que  remetem  à  realidade  escolar.  Os  textos

preveem a contextualização das práticas escolares vigentes, a tomada de decisões sobre os

temas  curriculares,  a  construção dos  saberes  científicos,  etc.  Com qual  propósito  deve-se

proceder dessa forma? Fundamentalmente para colocar as decisões humanas no centro do

andamento  da  história,  espaço  onde  ocorrem  os  confrontos  de  perspectiva,  as  lutas

econômicas,  os  antagonismos sociais  e  culturais,  etc.  Essa questão ficou assim registrada

pelas OCNs:

Os historiadores estão atentos às diferentes e múltiplas possibilidades e alternativas
que se apresentam nas sociedades, tanto nas de hoje quanto nas do passado, as quais
emergiram  da  ação  consciente  ou  inconsciente  dos  homens.  Procuram  apontar,
também, os desdobramentos que se impuseram com o desenrolar das ações desses
sujeitos. (BRASIL, 2006, p. 72)

A análise da humanidade como o agente histórico por excelência,  como vimos no

exame das DCNEM, também se aproxima de ideias compromissadas com a necessidade da

crítica e da transformação social.  É uma visão sobre o papel do ensino de história que se

contrapõe  à  naturalização  ou  eternização  do  liberalismo  radical,  animando  processos

pedagógicos capazes de iluminar as falhas, incertezas e injustiças (especialmente marcadas na

citação  aos  direitos  humanos)  da  atual  fase  neoliberal  do  capitalismo.  Portanto,  os

documentos reconhecem que o conceito de cidadania está imerso a uma disputa de finalidades

no debate educacional,  abrindo espaço para potencializar uma cidadania que vá além dos

“níveis elementares de consciência individual e coletiva.” 

c) Há, nos textos examinados, sobretudo das OCNs, um rol de recomendações importantes

sobre o trabalho com a história no ensino escolar. Destacamos, primeiramente, todos esses

expedientes relativos ao desenvolvimento de uma consciência cidadã, que vá além do mero

reconhecimento de direitos e deveres, mas que consiga atingir um nível de consciência sobre a

justiça social.
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Além disso, está muito presente uma responsabilidade de cunho metodológico. Como

afirma o  texto,  não  é  um desejo  de seus  elaboradores  que se formem,  no ensino médio,

pequenos  historiadores,  mas  as  trilhas  de  construção  do  conhecimento  histórico,  de

exploração do modo como são feitas as pesquisas nessa área, oferecem meios para observar as

relações  entre  a  totalidade  e  as  partes  do  conhecimento,  a  provisoriedade  de  algumas

conclusões  –  seja  por  inovações  decorrentes  de  novas  abordagens  teóricas,  seja  pela

descoberta de fontes alternativas, etc. Ou seja, os métodos da pesquisa histórica são muito

úteis  em  pôr  em  perspectiva  muitas  certezas  e  naturalizações  do  mundo  e  dos  saberes

escolares, desempenhando, portanto, um papel (em parceria com outras disciplinas entre as

ciências humanas) de difusão da crítica aos aspectos epistemológicos desses conhecimentos.

São muito fortes também as influências da chamada Nova História, no que se refere à

amplitude das fontes e suas inovações teórico-metodológicas, com destaque à emancipação da

cultura, à sofisticação dos debates sobre sua definição e ao trabalho com as memórias. Assim,

as OCNs oferecem exemplos de construção do currículo ao ensino de história decorrentes de

outros tipos de abordagem, para além da vigente ordenação cronológica dos eventos.143 Com

efeito, colabora nessa direção a sugestão de conceitos para a estruturação dos currículos pelas

escolas, pois deixam em aberto os usos concretos que serão feitos desse aporte de ideias.

d) Outra responsabilidade grande atribuída ao ensino de história está presente nas orientações

de caráter multicultural – abrangendo temas como raça, gênero, meio ambiente, etnia, etc.

Segundo  Tomaz  T.  da  Silva,  as  questões  multiculturais  apareceram  inicialmente  muito

vinculadas  ao  pensamento  liberal,  ou  humanista,  ganhando  força  na  medida  em  que  se

consolidava o movimento conhecido como pós-modernismo.144 Com o tempo, esses debates

foram se autonomizando e se ligando a outras matrizes teóricas, como o pós-estruturalismo, a

linguística, o materialismo, o relativismo, o pós-colonialismo, etc. (SILVA, 2011, pp. 86-89).

Muitos  textos  de  análise  sobre  a  introdução  das  questões  multiculturais  entre  as

preocupações curriculares brasileiras, ainda durante o governo Cardoso, na década de 1990,

acentuam o  caráter  relativista  de  grande  parte  dessas  propostas.  Essas  leituras  de  ênfase

relativista foram responsáveis por fragmentar o debate sobre aspectos do poder na sociedade

capitalista, disseminando-o em muitas opressões específicas, de acordo com a abrangência do

143 A lista de exemplificações sobre os modos de construção do currículo de história está em: BRASIL, 2006,
pp. 88-89.

144 “Essa  perspectiva  está  na  base  daquilo  que  se  poderia  chamar  de  um  'multiculturalismo  liberal'  ou
'humanista'. É em nome dessa humanidade comum que esse tipo de multiculturalismo apela para o respeito,
a tolerância e a convivência pacífica entre as diferentes culturas. Deve-se tolerar e respeitar a diferença
porque sob a aparente diferença há uma mesma humanidade” (SILVA, 2011, p. 86).
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tema multicultural e esvaziando as possibilidades de síntese ou de visão sistêmica. De acordo

com Falleiros, o 

pluralismo  que  chega  aos  PCN  como  tema  transversal,  propagado  pelos  grupos
capitalistas  hegemônicos  mundiais,  evidencia  a  diversidade  e  a  diferença,  mas,
seguindo o procedimento geral do documento, desfoca a possibilidade de percebê-las
em  um  conjunto,  em  uma  lógica  de  processo,  em  uma  estrutura  unificadora.  A
consequência dessa redução do pluralismo à mera contingência é em última instância
(…)  afastar  a  possibilidade  de  desenvolvimento  de  um  projeto  de  emancipação
humana. (FALLEIROS, 2005, p. 229)

Do  modo  como  lemos  os  recentes  textos  curriculares  brasileiros,  parece  que  o

tratamento concedido às questões multiculturais é o de reconhecer a importância do tema a

partir  de uma visão curricular  contemporânea,  mas sem esclarecer  a qual vertente teórica

sobre o multiculturalismo se buscou inspiração. Como procuramos elucidar, na admissão do

caráter  mediador  das  atuais  construções  textuais,  a  responsabilidade  por  direcionar  essas

leituras  ficou  sob responsabilidade  da  complementação  curricular  esperada  dos  PPPs  das

escolas e das decisões autônomas dos docentes. 

De  toda  forma,  a  história  tem  grande  responsabilidade  no  debate  das  questões

multiculturais.  Primeiramente,  em  decorrência  do  encargo  mais  amplo  de  historicizar  as

questões relevantes de nossa sociedade (segundo recomendam ambos os documentos); além

disso, a formação histórica brasileira condensa questões determinantes no que se refere à raça,

etnia,  meio  ambiente  e  direitos  humanos.  O reconhecimento  dessa  relevância  justifica  as

legislações específicas que fazem, desses conteúdos, componentes obrigatórios da estrutura

curricular  do  ensino  médio.145 Nas  DCNEM,  especificamente  na  seção  sobre  direitos

humanos, a questão é posta da seguinte forma:

Educar para os direitos humanos, como parte do direito à educação, significa fomentar
processos  que  contribuam  para  a  construção  da  cidadania,  do  conhecimento  dos
direitos  fundamentais,  do  respeito  à  pluralidade  e  à  diversidade  de  nacionalidade,
etnia,  gênero,  classe  social,  cultura,  crença  religiosa,  orientação  sexual  e  opção
política,  ou  qualquer  outra  diferença,  combatendo  e  eliminando  toda  forma  de
discriminação. (BRASIL, 2013b, p. 165)

As questões multiculturais, por sua origem muito ligada à visão liberal no contexto do

pós-modernismo,  foram,  durante  algum  tempo,  secundarizadas  por  parte  do  pensamento

marxista. Todavia, como Tomaz Silva apontou, o multiculturalismo deixou de ser patrimônio

145 Nos referimos ao Decreto Lei nº 10.639 que torna obrigatório o ensino sobre a História e Cultura Afro-
brasileira;  à  Política  Nacional  de  Educação  Ambiental,  estabelecida  pela  Lei  nº  9.795/1999;  ao  Plano
Nacional  de  Educação  em Direitos  Humanos  –  integrado  ao  Programa Nacional  de  Direitos  Humanos
(PNDH 3), instituído pelo Decreto nº 7.037/2009.
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de  apenas  uma  perspectiva  teórica,  figurando  atualmente  como  objeto  de  múltiplas

interpretações  e  ressignificações.  Nesse  contexto,  conforme  afirmamos  com  base  nas

reflexões de Ellen Wood, as visões emancipadoras dessa tradição intelectual, com referência e

centralidade na exploração do trabalho sob a dominação do capital, admitem, sem restrições, a

validade dessas causas e busca associá-las a projetos alternativos de organização social. Desse

modo,  as  incumbências  do  ensino  de  história  ante  as  responsabilidades  multiculturais,

segundo os textos consultados, afirmam-se como uma orientação pertinente e que em nada

alteram as disposições mediadoras desses documentos, conforme procuramos elucidar.
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P A R T E  I I

 O ENSINO DE HISTÓRIA NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO
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C A P Í T U L O  4  

A PEDAGOGIA DO ENEM

Nosso estudo sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) terá por base quatro

referências fundamentais. A primeira delas é o campo dos estudos gerais sobre avaliações

externas, onde pretendemos caracterizar o exame segundo as orientações teóricas de alguns

autores selecionados.  Em seguida,  será  feita  uma análise das referências  pedagógicas  que

embasam  a  formulação  dessas  provas,  onde  consultaremos,  fundamentalmente,  os

documentos  oficiais  disponibilizados  pelo  Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que é o órgão atualmente responsável pela elaboração

do ENEM. Posteriormente, procuraremos caracterizar alguns procedimentos técnicos relativos

à montagem da prova, de forma a visualizar a consolidação da visão pedagógica descrita, com

base no material recolhido em uma visita de campo à sede do INEP. A última referência, que

contará  com um capítulo  específico,  será  a  abordagem das  ligações  entre  o  ENEM e  os

aspectos do ensino de história,  confrontando seus resultados  com o estudo curricular  que

fizemos.

No  curso  desse  trabalho,  tentaremos  acrescentar  alguns  apontamentos  sobre  as

consequências, mesmo que latentes ou presumíveis, do ENEM para a organização do ensino

médio no Brasil e, particularmente, para o ensino de história. Ademais, devemos admitir o

recorte de nossa análise sobre as matrizes de referência do ENEM posteriores ao ano de 2009.

O exame, criado pelo governo federal em 1998, viu sua matriz de elaboração de itens ser

quase  completamente  refeita  em 2009  e,  posteriormente,  finalizada  com  o  acréscimo  de

habilidades referentes à correção das redações em 2011.146 Dessa forma, analisaremos com

prioridade o ENEM tal como se apresenta atualmente ainda que,  segundo os documentos

oficiais,  tais  aprimoramentos  tenham  se  mantido  fiéis  às  opções  teóricas  formuladas

anteriormente pelo MEC.

146 Cf.  SOUZA e STAMATTO, 2014, pp. 238-239.
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4.1 –  O ENEM no contexto das avaliações externas.

A literatura sobre avaliação apresenta uma dificuldade peculiar para quem se aproxima

do tema. Muitos autores, objetivando rigor e meticulosidade em suas exposições, terminam

por  elaborar  um  rol  de  categorias  ou  conceitos  ligados  à  avaliação  semelhantes  a  uma

taxonomia,  sem  que  ainda  se  tenha  alcançado  certas  convenções  ou  apropriações

universalizadas no uso de certos termos. Por isso, muitos trabalhos terminam por descrever

um  mesmo  objeto  ou  ideia  utilizando  palavras  diferentes,  sendo  provável  que  a  grande

quantidade de pesquisas recentes explorando esta questão também justifique esse fenômeno.

Assim, de modo semelhante ao que fizemos na abordagem da pedagogia das competências,

escolheremos como “guia conceitual”, sobre as teorias de avaliação, o trabalho de Domingos

Fernandes  (2009),  a  ser  complementado  por  contribuições  setorizadas,  de  outros  autores

estudados,  dirigidas às questões específicas que levantaremos.147 Justificamos essa escolha

pela verificação de que as observações de Fernandes permitem uma articulação abrangente

dos conceitos e teorias de avaliação, bem como das escolas pedagógicas a elas associadas.

Domingos  Fernandes  propõe  uma  primeira  divisão,  no  âmbito  dos  estudos  sobre

avaliação, que repousa na diferença entre as avaliações internas e externas. De acordo com o

autor,  as  primeiras  são  referentes  a  instrumentos  de  avaliação  utilizados  no  interior  das

unidades escolares, pertencendo, portanto, ao cotidiano escolar e formulados por seus agentes.

As  avaliações  externas,  por  outro  lado,  são  elaboradas  e  atendem  às  expectativas  de

instituições  exteriores  à  realidade  escolar,  como  instâncias  de  governos  ou  organismos

internacionais.  Tomando  por  base  essa  distinção,  deve-se  destacar,  em  relação  à

contextualização  histórica  mais  amplamente,  que  a  segunda  década  do  século  XXI  tem

observado  o  auge  do  estabelecimento  de  políticas  educacionais  baseadas  em indicadores

decorrentes de exames estandardizados e avaliações externas, inauguradas ainda em fins do

século  anterior  e  integradas  ao  florescimento  do  neotecnicismo.  Essa  longa trajetória  das

avaliações externas consolidou metodologias e técnicas de produção de testes, como também

suscitou um grande número de objeções e críticas à sua consumação. De qualquer modo, é

seguro situar o ENEM como um exame estandardizado que compõe uma política de avaliação

externa do governo federal  brasileiro,  inserido,  ademais,  em um contexto de expansão de

avaliações deste tipo mundo afora.148

147 Fernandes  é  atualmente  professor  da  Universidade  de  Lisboa e  especialista  em muitas  modalidades  de
avaliações institucionais. 

148 Em entrevista com a Profª. Msª. Taíse Liocádio, integrante da comissão que definia o formato final da prova,
detectamos que o INEP concebia o ENEM como um exame. No entanto, conforme tentaremos argumentar,
suas  consequências  para  a  educação  nacional  são  explicadas  melhor  pelo  conceito  mais  abrangente  de
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Acerca  das  funções das  avaliações  nacionais,  Fernandes149 sugere  a  existência  de

basicamente  três  funções  possíveis:  controle,  seleção e  certificação.  Observando  alguns

exemplos de avaliações, o autor aponta que alguns exames possuem apenas uma das funções

como suas finalidades constitutivas, o que ocorre, por exemplo, com a maioria dos concursos

públicos  –  que  exclusivamente  praticam  a  função  de  selecionar candidatos.  Todavia,  é

possível conceber uma combinação entre essas funções noutros cenários. 

Examinando  mais  detidamente  o  ENEM,  acreditamos  que  nele  são  exercidas

simultaneamente as três funções possíveis de uma avaliação externa. É possível identificar

prática da função de controle, quando o governo torna seus resultados públicos e possibilita, a

título de exemplo, a construção de um ranking dos quocientes obtidos pelas instituições de

ensino – o que acaba permitindo o exercício de controle social sobre o desempenho dessas

escolas (sobretudo com base na competição e nas relações de mercado). 

Da mesma forma, o exame viabiliza a função de seleção uma vez que, crescentemente,

o desempenho dos estudantes no ENEM tem sido utilizado para o ingresso destes nos cursos

superiores de universidades públicas e privadas brasileiras. Atualmente, o Sistema de Seleção

Unificada (SiSU), criado pelo governo federal em 2010, utiliza os resultados dos estudantes

inscritos no ENEM para o preenchimento de vagas em universidades  públicas – que têm

aderido  de  forma  crescente  e  voluntária  à  plataforma.150 Isso  significa  que  o  ENEM

crescentemente tem substituído a função dos antigos vestibulares na seleção dos estudantes

que ocupam as vagas das principais instituições de ensino superior do país, inclusive em parte

da iniciativa privada através de outros meios.151

Finalmente, o ENEM também oferece a  função de certificação. O estudante que se

inscrever no ENEM e for maior de 18 anos pode,  dependendo da nota final obtida,152 ter

acesso  a  um certificado  de  conclusão  do  ensino  médio  a  ser  expedido  pelas  secretarias

estaduais  de  educação  ou por  institutos  federais  de  educação.153 Assim,  pelo  acúmulo  de

avaliação, e, por isso, fizemos a opção de inseri-lo numa política de avaliação.
149 Cf. FERNANDES, 2009, pp. 118-120.
150 O Sisu foi estabelecido pela Portaria Normativa do Ministério da Educação nº 2, de 26 de janeiro de 2010.

Cf.  <http://www2.unirio.br/cosea/concursos/concursos-encerrados/sisu/2010.1/portaria-normativa-no-2-de-
26-de-janeiro-de-2010/view>, acessado em 20 dez 2014. É amplamente conhecido que a adesão ao SiSU foi
uma  negociação  muito  difícil  entre  os  reitores  das  universidades  e  o  Ministério  da  Educação.  Porém,
atualmente 50 das 59 universidades federais aderiram ao sistema, como atesta a reportagem do jornal  O
Globo – Cf. <http://oglobo.globo.com/infograficos/universidades-sisu/, acesso em 27 dez 2014>.

151 Algumas  universidades  privadas  utilizam a  nota  do  ENEM em seus  processos  seletivos,  tais  como as
universidades públicas, mas também têm crescido a política de concessão de bolsas, parciais ou integrais,
nessas mesmas instituições de acordo com o desempenho dos candidatos do ENEM.

152 Os critérios são: um mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame, além de 500
pontos em redação.

153 De acordo com a Portaria do Ministério da Educação n º 10, de 20 de maio de 2012. As competências das
unidades certificadoras foram depois ratificadas também pela Portaria no INEP nº 179, de 28 de abril de
2014.
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funções,  é possível indicar que o exame possui importância crescente no planejamento de

ações das instituições de ensino,  constituindo, por isso,  um dos objetos centrais  de nossa

investigação. Essa combinação de funções obedece também a uma tendência internacional,

como se nota na seguinte síntese formulada por Fernandes:

(…) há países em que o peso dos exames para efeitos de certificação ou de seleção é de
100%, ou muito elevado (mais  do que 70%).  Por  exemplo,  na  Inglaterra  o peso dos
exames no cômputo da classificação final dos alunos é de 80%, contra 20% da avaliação
realizada nas escolas. (…) Refira-se que só num reduzido número de países europeus,
como é  o caso  de Irlanda,  França  e  Inglaterra,  a  avaliação  no  final  do  secundário é
totalmente ou quase totalmente externa. (FERNANDES, 2009, p. 120)

Outras considerações valiosas de Fernandes sobre avaliações externas referem-se aos

possíveis  tipos  de  questão  utilizados  na  composição  dos  testes.  O  modelo  dominante  na

elaboração do ENEM é o de itens de múltipla escolha, complementados por uma redação com

o caráter de  ensaio.  Esse termo referente à redação, que é também sugerido pelo autor, se

justifica uma vez que a pontuação atribuída à redação não deve-se exclusivamente ao uso

formal da língua, envolvendo também a articulação de conhecimento de múltiplas áreas e a

capacidade  de  construir  argumentação.  Especialmente,  a  título  de  exemplo,  destacamos  a

competência de número II para redação, presente na atual matriz de referência do ENEM:

“Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento

para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo-argumentativo

em prosa” (BRASIL, 2014, Anexo IV, p. 1).

A constatação de que o tipo dominante das questões do ENEM é o de múltipla escolha

remete a um amplo universo de controvérsias na literatura sobre avaliação. Durante todo o

século XX, muitas pesquisas na área da psicologia suscitaram inovações metodológicas para

instrumentos de avaliação. A produção dos testes padronizados (ou estandardizados, como

muitos preferem) baseados em questões de múltipla escolha (popularmente conhecidas pelo

problemático  termo  de  “objetivas”)  está  diretamente  ligada  a  essas  polêmicas,  que  se

encontram distantes de qualquer tipo de consenso. Apesar disso, e nos esquivando de historiar

os  impactos  das  teorias  psicológicas  sobre  as  avaliações  externas,  selecionaremos  alguns

aspectos da síntese oferecida por Fernandes (com base em teses defendidas por Kellaghan e

Madaus),  sobre  os  limites  e  possibilidades  dos  testes  baseados  em questões  de  múltipla

escolha,  operação  que  permitirá  uma  análise  abrangente  sobre  o  seu  uso  no  ENEM

(FERNANDES, 2009, pp. 127-128).

Assim, é possível apontar como uma primeira “vantagem”, decorrente da adoção de

itens de múltipla escolha, a eficiência entre quantidade de exames a serem corrigidos e o
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tempo necessário para esse encargo. A enorme população em idade escolar do Brasil, face à

existência de uma avaliação que a um só tempo certifica, seleciona e exerce controle sobre o

desempenho  de  milhões  de  estudantes,  constitui  uma singularidade  diante  de  países  com

populações  proporcionalmente  menores,  como  no  caso  da  Europa  segundo  algumas  das

comparações suscitadas pelo autor.154 Por essa razão, o exame estandardizado torna muito

produtiva a relação quantidade de testes/tempo disponível para correção, especialmente se for

considerado o acesso desses estudantes ao ensino superior.

Ademais,  os  testes  de  múltipla  escolha  também aumentam a  eficiência  do  tempo

necessário para se avaliar o domínio sobre uma ampla gama de conteúdos curriculares. Com

questões  de  múltipla  escolha  é  possível  aumentar  o  rendimento  da  quantidade  de  tempo

exigido para a solução de um conjunto grande de itens (como é o caso do ENEM, que em dois

dias prevê a resolução de 180 questões). No entanto, conforme pretendemos desenvolver mais

adiante, o ENEM tem sua estrutura montada em torno da Teoria da Resposta ao Item (TRI),

fundamentada em princípios estatísticos e psicométricos que orientam a arquitetura da prova e

o cálculo dos resultados. Para atender a esses requisitos, não apenas a questão precisa ser do

modelo  de  “múltipla  escolha”,  como  também  necessita  adotar  rigorosamente  uma

determinada estrutura pré-definida, cuja pertinência ou eficácia é calibrada através de pré-

testes realizados de modo amostral com estudantes concluintes do ensino médio.155 

Finalmente, do ponto de vista da transparência dos resultados diante da sociedade, as

pontuações obtidas em testes de múltipla escolha são bem mais facilmente recebidas pela

população do que no caso de questões abertas ou ditas “discursivas”. Acreditamos que essa

diretriz  geral  aplica-se  ao  ENEM,  apesar  do  uso  TRI  na  ponderação  das  respostas  e  na

formulação do quociente de desempenho do estudante. No caso do ENEM, as questões são

todas  testadas  previamente  e  hierarquizadas  em  níveis  de  dificuldade  associados  ao

estabelecimento de proficiência nas quatro áreas do saber, sendo esses dados determinantes no

154 De acordo com a Agência Brasil,  em 2014 o ENEM contabilizou um total  de mais  de 8,7 milhões de
inscritos. Cf. AGÊNCIA BRASIL. Brasília, 16 jun 2014. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/
educacao/noticia/2014-06/numero-de-inscritos-no-enem-chega-87-milhoes-e-supera-expectativa-do>,
acessado em 20 dez 2014.

155 Em entrevista à nossa pesquisa, a Profª. Drª. Patrícia Gomes declarou: “O vestibular não elabora item, ele
elabora prova, o que é muito diferente. (…) Porque uma coisa é você elaborar 30 questões, sei lá quantas
são no vestibular, porque você faz uma prova temática. No ENEM não é temático. Porque eu não elaboro
prova, eu elaboro itens. (…) No vestibular é muito mais simples, eu não tenho que usar um item calibrado.
Então eu monto ali: eu pego um texto e faço 10 questões. Isso não existe no ENEM. Não existe em nenhum
teste que use a TRI. A avaliação em larga escala é muito jovem no Brasil. Então, quando começamos a
fazer os primeiros testes, como o SAEB, ninguém sabia o que era a Teoria de Resposta ao Item. Até hoje,
poucas pessoas sabem o que é. Aquele modelo de TRI, que pressupõe um determinado tipo de item, um
modelo de escala, de interpretação pedagógica, esse conjunto é um pouco forte, ele impressiona. É muito
complexo.”
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processo  de  cálculo  das  notas  finais.156 Como  será  debatido,  os  pressupostos  dessa

“vantagem” são bastante controvertidos, pois supõem um processo hipertrofiado de isenção e

objetividade  na  elaboração do item e  dos  critérios  de verificação.157 De todo modo,  essa

discussão  técnica  (ou  acadêmica,  mas  sobretudo  teórica)  não  diminui  imediatamente  a

confiabilidade da prova diante do senso comum.

Paralelamente,  um dos limites recorrentes nos testes de múltipla escolha é a baixa

capacidade de fornecer informações diagnósticas sobre o desempenho dos alunos. Depois de

formatado o resultado, não há como desvelar os processos utilizados pelos estudantes para

alcançar a resposta, bem como as virtudes e defeitos de seus raciocínios empregados.

Ademais, nos termos de Fernandes:

3. os testes estandardizados de múltipla escolha fornecem muito pouca informação que
possa ser diretamente utilizada pelos professores para orientar e melhorar o ensino;
(…)
4. se os testes de múltipla escolha tiverem efeitos sobre a progressão acadêmica dos
alunos, seja para progredir para o ano seguinte ou para concluir o ensino secundário,
podem exercer uma influência negativa no currículo (…). (FERNANDES, 2009, p.
128)

A partir dessas objeções, é correto imaginar que muitas das desvantagens dos testes de

múltipla escolha seriam eliminadas com a adoção de questões abertas ou de resolução de

problemas. Todavia, as virtudes, associadas ao rendimento na correção das provas e na sua

aplicação, também seriam perdidas nesse caso, além de impossibilitar o funcionamento do

mecanismo da TRI. Em função disso, o equilíbrio encontrado pelos formuladores do ENEM

foi o da primazia dos itens de múltipla escolha, complementada pelos critérios de correção

indicados pela matriz de referência concernentes à redação.

Outro aspecto importante do exame estandardizado de larga escala são os critérios de

medição  de  sua  validade e  confiabilidade.  Segundo  Fernandes,  a  literatura  que  trata  de

avaliação novamente dispõe de um enorme conjunto de critérios para auferir a validade de um

exame, entre os quais, por exemplo, estão a capacidade de medição efetiva do domínio de

156 Há abundância de material disponível na página do INEP explicando o funcionamento da TRI, inclusive com
detalhamento de seus mecanismos estatísticos. De todo esse material, destacamos uma nota resumida ao
amplo público com a explicações básicas sobre seu funcionamento (BRASIL, 2012).

157 A nota resumida a que fizemos referência contém, por exemplo, esse tipo de raciocínio: “Dentro do contexto
da TRI, a medida de proficiência de um aluno não depende dos itens apresentados a ele e os parâmetros de
discriminação e de dificuldade do item não dependem do grupo de respondentes. Em outras palavras, um
item mede determinado conhecimento, independentemente de quem o está respondendo , e a proficiência
de um aluno não depende dos itens  que estão sendo apresentados a ele” (BRASIL,  2012, p.  2,  grifos
nossos).  É incrivelmente forte a simplicidade com que a frase grifada, repleta de armadilhas teóricas,  é
explicitada nesta declaração. Por ser um documento oficial que explica o funcionamento do cálculo da nota
do ENEM, era esperado um cuidado maior e justificativas mais sólidas que este tipo de afirmação.
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conteúdos ou competências através dos itens, ou se os resultados de determinado teste são

correlatos ao desempenho dos mesmos indivíduos em outras avaliações, e assim por diante. 

No entanto, o autor, citando ideias de Samuel Messick, também chama atenção para

uma outra instigante dimensão na atribuição de validade ao exame, que se manifesta no seu

valor social. Sob este prisma, mais importante que as técnicas de produção dos itens ou os

resultados efetivos produzidos pelo exame – critérios ligados às questões psicométricas –,

estariam, no centro do debate, as consequências sociais da realização da avaliação. Em outros

termos,  para  julgar  a  validade  de  um  exame  seria  importante,  além  de  seus  aspectos

constitutivos  ou  psicométricos  tomados  em  si,  analisar  quais  consequências  sociais  seus

resultados possuem, o quanto eles estão implicados na tomada de decisão de avaliadores e

avaliados,  e  etc.  “Ou  seja,  é  a  introdução  das  questões  de  natureza  ética  e  social  na

elaboração  de  um conceito  que  era  apenas  considerado  do  ponto  de  vista  estritamente

psicométrico” (FERNANDES, 2009, p. 134).

Nesse sentido,  o  ENEM aparentemente possui  um elevado grau  de validação.  Em

primeiro lugar, por se tratar de um exame oficial promovido pelo governo federal e com um

número crescente de inscritos a cada ano. De mais a mais, o exame transformou-se na maior

via de acesso a universidades públicas e particulares em todo o país (função de seleção),

especialmente a partir da criação do SiSU, o que ocorreu de modo voluntário pela adesão dos

reitores dessas instituições. Tudo isso, e mais o fato de que crescentemente as escolas têm

estudado o ENEM com vistas a dirigir práticas pedagógicas que colaborem com o melhor

desempenho de seus alunos,  sugere,  do ponto de vista do contexto social  como um todo,

grande validade ao ENEM.

Por outro lado, se bem entendemos os apontamentos de Fernandes e Messick, esses

não são critérios suficientes para explorar toda potência da ideia de validade e associá-la ao

ENEM.  Somente  seriam  caso  tomássemos  o  governo  como  um  modelo  ideal  de  tipo

rousseauniano, ou condensador real e efetivo das justas vontades sociais coletivas, que se

veriam refletidas de modo imediato nas políticas públicas por ele operadas. Porém, parece-nos

mais correto considerar que o atual estágio de organização de nossa sociedade implica um

corpo social repleto de cisões, diferenças e contradições. Dessa forma, as dimensões da ética

terminam por abrir um rol de problemas a uma afirmativa sobre a validação do ENEM.

Deste ponto de vista, a publicação de rankings de desempenho entre escolas, a título

de exemplo, pode reforçar o exame enquanto um “instrumento que, simultaneamente, permite

o controle  do Estado e a indução de práticas  seletivas  e  competitivas  mais próximas da

ideologia  do  mercado”  (ANTUNES  e  SÁ,  2010,  p.  120).  Abordaremos  esse  problema
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específico com mais vagar, mas salta à vista o fato de que, em tais bases ideológicas, o ENEM

pode parecer parcialmente “inválido” para importantes segmentos sociais. Mas não é só, pois,

como já foi explorado, há um contexto internacional em que o ENEM precisa ser inserido e

nele  se  verifica  uma enorme expansão dos  exames estandardizados pelo  mundo.  É nesse

contexto mais amplo, conforme suscitou nossa leitura de Luiz Carlos Freitas, que o ENEM

em seu atual formato legitima alguns elementos da nova pedagogia tecnicista:

Ela está na base da proposta política liberal:  igualdade de oportunidades e não de
resultados. Para ela, dadas as oportunidades, o que faz a diferença entre as pessoas é o
esforço pessoal, o mérito de cada um.  Nada é dito sobre a igualdade de condições no
ponto  de  partida.  No  caso  da  escola,  as  diferenças  sociais  são  transmutadas  em
diferenças de desempenho e o que passa a ser discutido é se a escola teve equidade ou
não, se conseguiu ou não corrigir as “distorções” de origem, e esta discussão tira de
foco  a  questão  da  própria  desigualdade  social,  base  da  construção  da
desigualdade de resultados. (FREITAS, 2012, p. 383, grifos nossos)

Isto posto, a questão sobre a validade do ENEM se transforma em um problema de

múltiplas dimensões que, necessariamente, precisa admitir mais de uma resposta – a depender

das escolhas ideológicas, éticas e sociais do observador. Assim, pretendemos, na conclusão

deste  trabalho,  expor  posicionamentos  claros  referentes  a  isso,  mesmo que escapando  de

emitir um parecer direto com base na antítese válido/inválido. Ainda que o agigantamento do

ENEM  seja  um  fenômeno  recente,  é  seguro  presumir  que  seus  impactos  sobre  o

funcionamento do Ensino Médio sejam grandes e em muitas direções.

4.2 – Características pedagógicas e constitutivas do ENEM.

4.2.1 – As teorias pedagógicas na elaboração da matriz da prova.

Para  prosseguir  na  análise  das  consequências  pedagógicas  e  sociais  do  ENEM,  é

necessário delinear os fundamentos teóricos orientadores da formulação da prova. Para uma

avaliação generalista dos fundamentos do ENEM, faremos uso basicamente de três textos

fundamentais: a matriz de referência para construção da prova;158 e dois textos que integram o

caderno disponibilizado pelo INEP intitulado ENEM – Fundamentação teórico-metodológica,

de autoria de Lino de Macedo (2005)159 e de Nílson José Machado (2005),160 autores já citados

158 Cuja referência será o Anexo II do edital do exame (BRASIL, 2014).
159 Pedagogo de formação, o autor especializou-se em psicologia (doutorado e livre docência), sendo professor

titular  do  Instituto  de  Psicologia  da  Universidade  de  São  Paulo  e  pesquisador  em  Psicologia  da
Aprendizagem e Desenvolvimento, com ênfase nas ideias de Jean Piaget.

160 Licenciado  em  Matemática,  é  doutor  em  Educação  e  livre  docente  da  Faculdade  de  Educação  da
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por nós durante a análise das novas propostas curriculares brasileiras. Esse conjunto de textos

passou  por  atualizações  mais  recentes,  especialmente  em 2009,  mas  com a  repetição  da

maioria dos autores convidados na edição a que nos referimos.

Sinteticamente,  o  ENEM  possui  toda  a  sua  estrutura  orientada  pela  perspectiva

construtivista  presente  nas  contribuições  teóricas  de  Jean  Piaget  e  imanada  pela

contemporânea pedagogia das competências.  Com base nesses fundamentos, e segundo as

percepções de quais seriam as finalidades da educação em nossa sociedade do presente, foi

arquitetada a matriz da prova que conduz, estritamente, a formulação dos itens (ou questões)

que compõem materialmente o exame. 

A matriz se organiza a partir de 5 eixos cognitivos, que são: i – dominar linguagens; ii

– compreender fenômenos; iii – enfrentar situações-problemas; iv – construir argumentação; e

v  –  elaborar  propostas.  Esses  cinco  eixos  cognitivos  são  comuns  a  todas  as  áreas  de

conhecimento,  que  estão  divididas  em  quatro  partes,  segundo  o  estipulado  também  nas

DCNEM, convertendo-se  em  competências quando  em contato  com cada  uma delas  (i  –

linguagens, códigos e suas tecnologias; ii – matemática e suas tecnologias; iii – ciências da

natureza e suas tecnologias; iv – ciências humanas e suas tecnologias).161 Por seu turno, o teste

dessas competências requer a verificação de um conjunto de habilidades específicas ligadas a

cada uma das competências, decorrendo disso o fato de cada item da prova dedicar-se a testar

uma a uma essas habilidades.162 

A título de exemplo, pode-se verificar que na matriz da área de  matemática e suas

tecnologias há a competência de área 2 com a seguinte redação:

Competência de área 2 – utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e
representação da realidade e agir sobre ela.
H6 –  Interpretar  a  localização  e  a  movimentação  de  pessoas/objetos  no  espaço
tridimensional e sua representação no espaço bidimensional.
H7 – Identificar características de figuras planas ou espaciais.
H8 – Resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço
e forma.
H9 – Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos
propostos como solução de problemas do cotidiano. (Anexo II, BRASIL, 2014, s/p.)

A competência de área 2 foi criada como uma derivação possível, conforme a citação e

mostrando visível adequação e coerência, dos cinco eixos cognitivos ligados ao universo da

Universidade de São Paulo, especializado em Didática, Fundamentos da Educação e Filosofia da Educação.
161 Todos os termos grifados são expressões utilizadas pela matriz de referência do ENEM, cf. Anexo II de 

BRASIL (2014).
162 É importante  notar  que  o manuseio  de  competências  e  habilidades,  segundo a matriz  de  referência  do

ENEM, está muito próximo da proposição que analisamos de Perrenoud. Nesse caso, as habilidades devem
ser  consideradas  como saberes  de  natureza  prática  de  escala  inferior  às  competências,  que  podem ser
reunidos como recursos a esse determinado agir competente.
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matemática. E para auferir o domínio dessa competência faz-se necessário o teste específico

de quatro habilidades (sendo este número variável, a depender da natureza da competência a

ser testada), que deverão se materializar em quatro itens de múltipla escolha na confecção do

exame. Desse modo, verifica-se o seguinte funcionamento da atual matriz do exame:

É  importante  notar  que  os  documentos  oficiais  definem  o  exame  a  partir  desses

requisitos, não por ser a melhor maneira de se produzir o teste, mas porque essa seria a melhor

forma de organizar o ensino escolar como um todo. Portanto, claramente, o ENEM origina-se

de um modelo ideal de escola onde as competências e habilidades dirigiriam a organização do

processo curricular e pedagógico.  Segundo as justificativas apresentadas pelos autores dos

textos,  o  ensino  centrado  no  desenvolvimento  das  competências  seria  decorrente  das

exigências tanto do processo de universalização do acesso à escola, como também produto

indispensável à atual etapa de desenvolvimento de nossa sociedade – onde a escola trabalharia

para desenvolver no estudante a capacidade de exercer ativamente a cidadania e de tornar-se

um profissional versátil. Argumentos muito semelhantes, como vimos, àqueles indicados por

Perrenoud em torno do clichê da “escola para todos”.

Dessa forma, Lino de Macedo contrapõe dois modelos de escola – a  de excelência,

concentrada  na  partilha  dos  conteúdos  das  diversas  disciplinas  com vistas  a  promover  a

erudição dos educandos; e a escola para todos, onde o desenvolvimento das competências é a

principal finalidade da educação e o ensino dos conteúdos disciplinares ficam transformados

em veículos desse processo. Nas palavras do autor:

Na escola de excelência, competências e habilidades, (…) são meios para outros fins: a
erudição, o aperfeiçoamento, o domínio das matérias ou disciplinas, a realização de metas
ou trabalhos de ponta. Na escola para todos, competências e habilidades são o próprio fim
e, nela, as matérias ou atividades escolares são os meios que possibilitam sua realização.
(MACEDO, 2005, p. 14)

Por isso, a característica distintiva da escola-modelo ao ENEM é aquela em que a

erudição,  ou  o  acúmulo  de  conhecimentos  objetivados,  deve  ceder  espaço  (e  não  ser

substituída)  no  cotidiano  do  ensino-aprendizagem à  moldagem de  comportamentos,  ou  à

aprendizagem de conhecimentos “procedimentais”. Essa mudança, digamos, de paradigma na

orientação do trabalho escolar seria um imperativo das mudanças sociais e tecnológicas de
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nosso mundo, decorrente de uma imensa facilitação ao acesso a informações e conhecimentos

em função das redes informáticas e da abundância de vídeos, documentos e meios eletrônicos

em geral. Portanto, se o acesso ao conhecimento está facilitado pelos avanços tecnológicos, o

essencial para a escola seria o desenvolvimento de competências e habilidades que fizessem

com o que os educandos potencializassem a inteligência de selecionar informações, buscar as

menos acessíveis, aprender como funciona o completamente novo ou inédito. Nesta trilha, um

currículo escolar estático e baseado na memorização de conteúdos, como o praticado pela

escola tradicional, não conseguiria mais formar indivíduos com autonomia para pesquisar e

aprender por sua própria conta.

(…) Mas,  com todas as transformações tecnológicas,  sociais e culturais,  uma questão
prática, relacional, começa a impor-se com grande evidência. Temos muitos problemas a
resolver, muitas decisões a tomar, muitos procedimentos a aprender. Isso não significa,
obviamente, que dominar conceitos deixou de ser importante.

(…) [com referência ao universo da informática] Além disso, como é usual atualmente,
antes que tenhamos explorado todos os recursos de um programa, surge uma nova versão.
Como nem sempre é possível dispor de um professor que nos ensine, pois também é
novidade para ele e, como fica muito caro contratar um professor, temos de aprender,
sozinhos,  ajudados  pelo  manual.  Hoje,  temos,  de  “aprender  a  aprender”.  Hoje,
competências e habilidades que as expressam são mais fundamentais do que a excelência
na realização de algo sempre superado ou atualizado por uma nova versão ou por nova
necessidade ou problema. (MACEDO, 2005, p. 17)

Esses postulados, portanto, sustentam que a escola para todos precisa estar voltada à

formação de indivíduos autônomos, versáteis diante do mercado de trabalho e ativos do ponto

de vista das práticas cidadãs. Assim, com vistas a colaborar com essas premissas e organizar

um ensino centrado no aprimoramento de habilidades e competências, os textos consultados

desenvolvem com maior precisão o sentido desses termos. Reforçamos, novamente, que as

definições se darão com base naquilo que está exposto pelos documentos disponibilizados

pelo INEP.

Para Macedo, as diferenças entre habilidades e competências seriam, resumidamente,

de escala ou grandeza. A demonstração de competência em determinada função dependeria de

um domínio ou proficiência em muitas habilidades. Um dos exemplos utilizados pelo autor é

o da leitura. A leitura pode ser uma habilidade simples, decorrente do reconhecimento direto

dos  signos  da  escrita.  Porém,  em  muitas  situações,  a  leitura  pode  se  transformar  numa

exigência maior, numa competência, quando, por exemplo, se está recitando uma poesia ou

fazendo uma conferência. Nesses casos, situações onde a leitura se traduz numa complexa

competência, para ela ser bem exercida é imprescindível o domínio de outras habilidades para
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além da mera decodificação do texto escrito, como a entonação da fala, os ritmos e pausas, o

manuseio da plateia, etc. 

Assim, haveria uma certa hierarquia entre as habilidades e as competências, onde as

primeiras representam procedimentos mais diretos e as outras uma articulação de capacidades

simples entrelaçadas. “Para dizer de um outro modo, competência é uma habilidade de ordem

geral, enquanto a habilidade é uma competência de ordem particular.” (MACEDO, 2005, p.

20) O mesmo autor, por outro lado, também sustenta a noção de que a competência não é

apenas um somatório de habilidades. Ela se define como uma experiência relacional entre

esses recursos, e não como um resultado direto da soma das suas partes constituintes. Se o

domínio  das  habilidades  é  pré-requisito  à  demonstração  da  competência,  o  domínio  da

competência ainda depende da capacidade de articular em ação as habilidades adquiridas. Por

tudo  isso,  são  flagrantes  as  semelhanças  entre  as  definições  apontadas  por  Macedo  e  as

teorizações de Perrenoud estudadas por nós, o que, consequentemente, aproximam a matriz do

ENEM da vertente francesa ou cognitivista da pedagogia das competências.

Todas  essas  orientações  teóricas,  de  um  ensino  centrado  no  desenvolvimento  de

habilidades e competências, ainda se articulam em torno de uma educação fundamentada na

autonomia segundo  ideias  de  Jean  Piaget.  De  acordo  com  Macedo,  há  três  princípios

metodológicos que, uma vez articulados, constituem a abordagem defendida por Piaget: “1)

[princípio] ativo,  2)  de  autonomia  ou  autogoverno  e  3)  trabalho  em  equipe  ou  em

cooperação” (MACEDO, 2005, p. 22).

Assim,  os  eixos  cognitivos  a  que  nos  referimos  são  consequência  da  tentativa  de

materializar as ideias de Piaget acerca da autonomia no processo de ensino-aprendizagem,

levando-se em conta as condições concretas do ensino de nível médio atualmente. Segundo

Macedo, uma primeira abordagem sobre a ideia de autonomia remete ao exercício individual

de pensar por parte do estudante. Isso requer uma dinâmica de aulas que contemple atividades

que estimulem o debate, a argumentação, a construção de opiniões, ainda que muitos desses

temas em discussão não resultem em decisões práticas – como a contestação da validade de

uma lei em vigor, a título de exemplo.

Segundo Macedo:

Autonomia,  então,  é  o  método  que  autoriza  e  fornece  estratégias  para  promover  um
pensamento sobre uma realidade, mas em condições independentes de sua realização ou
limites. Autonomia é aprender a pensar, argumentar, defender, criticar, concluir, antecipar.
(MACEDO, 2005, p. 23)

Portanto,  a  partir  deste  sumário,  percebe-se  grande  acolhimento  dessa  proposição
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piagetiana nos eixos cognitivos que constituem o exame, especialmente os de números ii –

compreender fenômenos, iv – construir argumentação e v – elaborar propostas. (BRASIL,

2014,  s/p.)  Evidentemente que compreendemos os riscos  de uma simples  transposição de

palavras,  mas  trata-se  de  um  documento  oficial,  que  pretende  exatamente  justificar  a

formulação  dos  cinco  eixos  cognitivos  que  servem  de  fundamento  à  proposição  das

competências. Desse modo, há verdadeiramente uma compatibilidade entre o construtivismo

de  Piaget,  com  sua  concepção  de  autonomia  pedagógica,  e  a  formatação  da  matriz  de

referência do ENEM.

As  proposições  de  Piaget  acerca  da  autonomia  também  contemplam  um  novo

posicionamento do professor diante do processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, as

funções principais do professor seriam de orientar o processo de aprendizagem, concentrando-

se na formulação de boas perguntas, na comparação das respostas obtidas, na sugestão de

raciocínios. Por isso, o seguimento das aulas desliza sua centralidade da palestra ou lição do

professor para as atividades concretas realizadas pelos estudantes, e o sentido de autonomia

termina também por abranger a liberdade do educando e suas responsabilidades sobre seus

atos. Nas palavras de Macedo:

Por  isso,  Piaget,  ao  menos  com  as  crianças,  era  muito  crítico  ao  que  chamava  de
“verbalismo da sala de aula”. O verbalismo refere-se às exposições orais (explicações)
para crianças sobre temas que as excluem por sua natureza formal, conceitual, adulta. A
consequência disso, não raro, é a presença de crianças apáticas, desinteressadas, passivas,
ou, então, agitadas, indisciplinadas e pouco cooperativas.  (…) 

O construtivismo não se  reduz a um método pedagógico em particular,  ao menos na
perspectiva  de  Piaget.  Caracteriza-se  por  princípios  ou  propriedades  que  diferentes
métodos podem ter.  A disponibilidade para a aprendizagem, ou seja, a condição ativa,
significativa, é uma dessas propriedades (…) (MACEDO, 2015, p. 25)

Essa  análise  panorâmica  sobre os  determinantes  teóricos  da  construção do ENEM

indica, em nossa opinião, a interação de três construtos fundamentais: a) o delineamento de

um ensino adequado à nossa sociedade do presente que confere centralidade à partilha de

conhecimentos  “procedimentais”,  colaborando para a  formação de  sujeitos  norteados pelo

exercício da cidadania e  a  inserção na vida produtiva;  b)  a  escolha do construtivismo de

Piaget e da mais recente pedagogia das competências como fundamentação adequada a essa

realidade,  especialmente  em  torno  de  suas  proposições  a  respeito  da  autonomia;  c)  a

elaboração  da  matriz  da  prova  baseada  no  estabelecimento  de  eixos  cognitivos  gerais,

competências nas múltiplas áreas do saber e habilidades constitutivas dessas competências,

orientada  pela  autonomia  piagetiana e  por  necessidades  éticas  motivadas  por  leituras  da
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sociedade contemporânea. 

Esse  resumo,  por  outro  lado,  ainda  não  contempla  os  processos  efetivos  de

transformação das habilidades em itens de prova. De forma simplificada, a formulação dos

itens obedece à lógica da construção de situações-problemas. Esse conceito é apresentado nos

documentos oficiais como decorrente das contribuições de Piaget, novamente, e também de

Perrenoud e Philippe Meirieu. De acordo com essa perspectiva teórica, nos testes de múltipla

escolha  a  situação-problema  implica  que  a  pessoa  deva,  a  partir  de  alguns  recursos

necessários – intelectuais adquiridos ou disponibilizados pelo enunciado –, recorrer a uma

habilidade para decidir qual opção de resposta se adequa ao problema apresentado.163 Assim,

esquematicamente, os estudantes, diante do desafio de obtenção de resposta para as questões,

raciocinariam de acordo com as seguintes etapas mentais:  1) alteração, 2) perturbação, 3)

regulação e 4) tomada de decisão (MACEDO, 2005, p. 32). Não desejamos desenvolver o

significado particular de cada um desses procedimentos listados, baseados nas sugestões de

Meirieu,  pois seria uma operação demorada e sem utilidade para o estudo que desejamos

desenvolver.  Ainda  assim,  parece  importante  assinalar  que,  para  o  autor,  uma  situação-

problema bem construída – onde as habilidades desenvolvidas atuem em harmonia construtiva

com os  recursos  apresentados  pelo  enunciado  –  pode representar  uma forma especial  de

aprendizagem.164 É imensamente provocativo supor a possibilidade de a aprendizagem ocorrer

durante  a  aplicação  de  um  exame,  mas  nos  esquivaremos  também  de  analisar  essa

controvérsia. 

Finalmente,  o último aspecto teórico em que se apoia a matriz do ENEM é o que

justifica  o  agrupamento  das  tradicionais  disciplinas  escolares  nas  quatro  áreas  de

conhecimento já citadas – i) linguagens, códigos e suas tecnologias; ii) matemática e suas

tecnologias;  iii)  ciências  da  natureza  e  suas  tecnologias;  iv)  ciências  humanas  e  suas

tecnologias.  Para  este  estudo,  tomaremos  como  base  o  texto  de  Nílson  José  Machado

(MACHADO, 2005.) que integra o caderno de textos sobre o ENEM disponibilizado pelo

INEP.

Basicamente,  os argumentos do autor que justificam a aglutinação dos saberes nas

163 Deve-se registrar, mais uma vez, a afinidade deste tipo de raciocínio com o epíteto da definição-padrão de
competência que notamos nos textos de Perrenoud na seção anterior de nossa tese.

164 “Meirieu,  em seu  instigante  livro  em que  defende  a  situação-problema  como forma  de  aprendizagem,
propõe que, ao invés de analisarmos uma situação-problema pelo seu grau de dificuldade, a consideremos
em termos de obstáculos, ou seja, um obstáculo pode ser grande, médio ou pequeno. Obstáculo refere-se à
tomada de decisão do construtor ou do autor do item em propor conteúdos ou situações a serem decididos
pelo aluno, que tenham níveis diferentes de obstáculo, ou seja, a dificuldade é do aluno para responder à
questão. O obstáculo é a decisão do construtor do item. Há obstáculos que, para certos alunos, são muito
difíceis, outros, nem tanto” (MACEDO, 2005, p. 33).
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quatro áreas citadas estão ligados a uma tentativa, por parte dos elaboradores do exame, de

exercitarem  a  interdisciplinaridade.  Por  essa  razão,  os  formuladores  do  ENEM  também

reconhecem que, diante dos avanços recentes das diversas áreas de saber da humanidade, seria

uma urgência contemporânea criticar a rigidez das fronteiras estabelecidas entre as disciplinas

conforme se verifica na escola tradicional. Essa atitude está fundamenta por um par de causas.

A primeira delas é a fragmentação de uma parte dos objetos de conhecimento científico que

atualmente,  para  serem  totalmente  compreendidos,  dependeriam  de  uma  capacidade  de

raciocínio generalista, de uma visão de conjunto sobre o contexto onde esse objeto se insere.

Além  disso,  muitos  fenômenos  concretos,  fora  da  escola,  dificilmente  são  estudados  no

âmbito de apenas uma disciplina. Nas palavras do autor:

Hoje, a Física e a Química esmiúçam a estrutura da matéria; a entropia é um conceito
fundamental  na  Termodinâmica,  na  Biologia  e  na  Matemática  da  Comunicação;  a
Língua e a Matemática entrelaçam-se nos jornais diários; a propaganda evidencia a
flexibilidade  das  fronteiras  entre  a  Psicologia  e  a  Sociologia,  para  citar  alguns
exemplos.  (MACHADO, 2005, p. 42)

Em suma,  tanto  o  reconhecimento  da  importância  de  uma visão  holística  sobre  o

ensino escolar quanto a existência de objetos de conhecimento que transitam entre diferentes

disciplinas sustentam a opção pela interdisciplinaridade. A esse ponto de vista, Machado ainda

acrescenta  os  aspectos  filosóficos  atinentes  às  teorias  do  conhecimento,  delineando  uma

perspectiva  de  caráter  epistemológico  à  abordagem  interdisciplinar.  Destarte,  o  texto

apresenta os limites de algumas abordagens epistemológicas muito importantes na área da

educação – como a linearidade  comteana,  responsável  em algum nível  pelo  ordenamento

tradicional das disciplinas no ambiente escolar, e o círculo piagetiano, que faz um movimento

incompleto em direção à interdisciplinaridade (MACHADO, 2005, pp. 44-45).

Ao  sustentar  seu  ponto  de  vista,  Machado  positivará  uma  visão  que  trata  as

possibilidades  do  conhecer  através  da  imagem  metafórica  da  rede.  A  suposição  do

conhecimento  como  uma  articulação  em  rede  de  significações  (onde  o  estudo/ensino  se

transformaria na atribuição de significados sobre os fenômenos naturais e sociais) implicaria

na  admissão  também  de  algumas  características  do  processo  de  construção  dos

conhecimentos, entre as quais:

a)  A ausência  de um centro. As informações  ou objetos  de estudo poderiam circular  por

diversos pontos “sem a necessidade de uma irradiação central. (…) É o professor, juntamente

com seus alunos, com suas circunstâncias, que elege ou reconhece o centro de interesses e o
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transforma  em  instrumento  para  enredar  na  teia  maior  de  significações  relevantes”

(MACHADO, 2005, pp. 47-48).

b) A metamorfose. Trata-se aqui do reconhecimento de que os significados que codificam os

conhecimentos não são estáticos, estando, na verdade, em estado de permanente atualização e,

por isso, sendo também portadores de uma enorme historicidade. “Não se trata, no entanto,

de uma transformação aleatória, ou caleidoscópica. Algum sentido pode ser associado às

mudanças, e para isso é fundamental o recurso à História” (MACHADO, 2005, p. 48).

c) A heterogeneidade. Quando se trabalha com a noção de interdisciplinaridade, determinados

objetos  de  conhecimento  podem ser  abordados  por  (ou  mesmo pertencerem a)  diferentes

disciplinas e, portanto, podem possuir significados heterogêneos.

Claro  que  um  professor  de  Matemática,  por  exemplo,  pode  construir  a  ideia  de
semelhança restringindo-se apenas ao estudo dos casos de semelhança de triângulos, no
âmbito apenas da Matemática. Isso, no entanto, sempre constituirá uma simplificação que
acarreta um empobrecimento no significado que se constrói. A ideia de semelhança pode
ser  diretamente  associada  a  temas  como Geografia  (construção  de  escalas  e  mapas),
Biologia  (proporções  no  corpo  humano  nas  diversas  fases  da  vida),  Fotografia
(ampliações e reduções), entre outros. (MACHADO, 2005, p. 48)

Finalmente,  o  que  o  autor  pretende expor  não  é  uma tentativa  de  eliminação  das

disciplinas escolares ou de defesa de sua completa falta de importância. Na sua argumentação,

ele esclarece que pretende pôr em evidência, na organização do trabalho escolar, a formação

de pessoas, e subordinar os diferentes saberes das disciplinas a essa escolha. Evita-se, assim,

promover um tipo de ensino, comum na escola tradicional, onde a seleção dos objetos de

estudo  ocorre  quase  exclusivamente  a  partir  da  estruturação das  próprias  disciplinas.  Por

consequência, entendemos que se trata da tentativa de estabelecer uma comunicação concreta

entre os saberes disciplinares e, mais ainda, de ampliar os conteúdos e objetos de ensino no

geral.165

Dessa forma, as preocupações de caráter interdisciplinar ficam contempladas na matriz

do ENEM já que os eixos cognitivos foram formulados em posição de razoável autonomia

diante dos saberes disciplinares específicos, que participam da elaboração das competências

agrupados  em  áreas  de  conhecimento  mais  abrangentes  que  as  disciplinas  tradicionais.

Enquanto os antigos vestibulares eram centrados na memorização de conteúdos e respeitavam

165 Cumpre destacar que esta forma de compreender a delimitação curricular é muito semelhante às proposições
examinadas por nós das OCNs e DCNEM, que apontam também a centralidade das diretrizes estabelecidas
pelos PPPs nas escolas. 
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estritamente  as  divisões  fixadas  entre  as  disciplinas,  o  ENEM  apresenta-se  como  uma

avaliação que estimula outros tipos de saberes e que privilegia outro modo de se organizar a

vida escolar. Não se deseja, no ENEM, apenas distinguir os saberes “explícitos” enunciados

pelos  professores  das  muitas  disciplinas,  mas  alcançar  também  as  inteligências  “tácitas”

necessárias a articulações desses saberes uns com os outros e com uma possível leitura do

mundo.

De acordo com Machado:

É importante  salientar  que  as  ideias  de  disciplina  e  competência  não  disputam o
mesmo  espaço.  Se,  como  já  foi  dito,  o  quadro  de  disciplinas  representa  um
mapeamento do conhecimento em sua dimensão explícita ou explicitável, um espectro
de  competências  como o anteriormente  referido,  além de  situar-se  no caminho da
articulação  entre  o  conhecimento  e  a  inteligência,  constitui  uma  tentativa  de
compreensão  do  modo  como  o  conhecimento  explícito  enraiza-se  no  tácito.  Tal
enraizamento,  fundamental  para  fomentar  a  emergência  do  conhecimento,  tem  o
significado de uma inserção do conhecimento disciplinar em um contexto mais amplo,
em uma realidade plena de vivências, sendo propriamente caracterizado como uma
“contextuação”. (MACHADO, 2005, p. 52)

Tal como examinamos nas OCNs e nas DCNEM, a recomendação da pedagogia das

competências vem acompanhada de um determinado grupo de conceituações dela decorrentes,

como a autonomia piagetiana, a interdisciplinariedade e a contextualização. Por essas razões,

há  notável  afinidade  entre  as  fundamentações  teóricas  da  matriz  do  ENEM  e  algumas

orientações presentes nos documentos curriculares nacionais.  Por outro lado, é importante

apontar que os alicerces teóricos ao ENEM possuem grande alinhamento e solidez, revelando-

se  bem  menos  abertos  a  outras  abordagens  e  ao  hibridismo  detectado  nos  documentos

curriculares estudados. 

4.2.2 – Observações críticas aos referenciais pedagógicos do ENEM.

Desde antes da atualização da matriz de referência do ENEM, em 2009, as escolhas

teórico-metodológicas do INEP para elaboração do exame vêm sendo criticadas por muitos

estudiosos da educação. Basicamente, seus argumentos ligam-se aos aspectos mais gerais da

pedagogia  das  competências,  conforme  já  anotamos,  associada  com  a  transformação

neoliberal  ou  neoconservadora  de  nossa  sociedade.  Trata-se,  sob  este  ponto  de  vista,

fundamentalmente,  de  operar  um  esvaziamento  das  potencialidades  da  escola  pública

enquanto  formadora  de  consciência  crítica  –  procedimento  em que os  saberes  técnicos  e

científicos  acumulados  pela  sociedade  humana  possuem  destacada  relevância,  e  de
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transformá-la em uma instituição dedicada a moldar personalidades com base nos desígnios

indispensáveis ao atual estágio da sociedade de mercado.

Nesse sentido,  cumpre  recuperar  alguns argumentos  apontados por  Marise Ramos.

Segundo  esta  autora,  a  busca  pelo  desenvolvimento  de  uma  personalidade  autônoma,

conforme os  apontamentos  construtivistas  presentes  nos  documentos  explicativos  sobre  o

ENEM,  está  associada  a  um  novo  saber  ser estabelecido  pelas  atuais  condições  de

empregabilidade  da  sociedade  capitalista  (RAMOS,  2001,  p.  6).  As  características  que

definem esse novo profissional estão, direta ou indiretamente, relacionadas ao processo de

retirada  de  direitos  inaugurado  pelo  neoliberalismo.  Ou  seja,  é  como  se  a  proposta  de

autonomia do construtivismo desenvolvesse um indivíduo disposto à troca permanente de

ocupações, ao trabalho como autônomo ou à sua forma precarizada genericamente. Segundo a

autora, há literalidade no uso de expressões entre as necessidades do mercado e a política de

formação através das competências.

Nas palavras de Ramos:

Percebemos  o  quanto  essa  teoria  pedagógica  confere  excessiva  ênfase  aos  aspectos
subjetivos dos alunos, em especial àqueles relacionados à aprendizagem, negligenciando
o  conjunto  das  determinações  históricas  e  sociais  que  incidem  sobre  a  educação,
promovendo uma certa despolitização de todo o processo formativo e de inserção social.
Portanto,  à  medida  que  o  foco  do  processo  educativo  é  o  sujeito,  seu  projeto  e  sua
personalidade, com vistas à adaptação à instabilidade social, evidencia-se um conceito de
homem como ser natural e biológico voltado para si e para sua sobrevivência. (…)

As competências cognitivas seriam os mecanismos de adaptação ao meio material e as
socioafetivas,  os  mecanismos  de  adaptação  ao  meio  social.  Este  é  o  movimento  que
denominamos, em síntese, como a psicologização das questões sociais. 
(RAMOS, 2001, p. 7)

Desta  ideia  presente  na  citação,  Ramos  ainda  desdobra  uma  crítica  abrangente  à

proposta do construtivismo piagetiano. Em seu ponto de vista, o trabalho pedagógico em tais

bases estaria centrado na produção de metodologias e ações que facilitassem a aprendizagem

do aluno, presumida como resultante, no fundamental, de um processo interno de descoberta

individual. Como modelo pedagógico, a autora sustenta, com argumentos semelhantes aos de

Newton Duarte,  que,  em muitos  casos,  esses  procedimentos  terminam por  secundarizar  e

negligenciar o exame dos conceitos, uma vez que a essência desse tipo de ensino estaria no

metodologismo ou ativismo dirigido aos estudantes166 (RAMOS, 2001, p. 7).

Uma  perspectiva  semelhante  acompanha  o  trabalho  recente  de  um  grupo  de

pesquisadoras,  Sonia Rummert,  Eveline Algebaile  e Jaqueline Ventura,  integrantes do GT

166 Termos em itálico utilizados pela autora.
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Trabalho e Educação, pertencente à Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em

Educação (ANPEd), onde se afirma:

Constituindo referência central  na definição de políticas tanto de formação quanto de
gestão, tanto no âmbito educacional e quanto no controle e administração da força de
trabalho, a noção de competências, pelo que encobre acerca de suas intencionalidades e
pelo que promete como panaceia para as expropriações, coaduna-se com o considerado
inevitável  processo  de  expropriação  dos  trabalhadores  e  de  flexibilização  das  formas
contratuais e do processo produtivo. (RUMMERT et al., 2011, s/p.)

A ideia central dessa argumentação é a de que o domínio de conteúdos científicos,

culturais  e  tecnológicos,  uma  vez  secundarizado  pela  orientação  educacional  dominante,

tenderia  também a  deixar  de  ser  universalizado,  transformando-se  em reserva  de  capital

cultural  disponível  apenas  para  uma  fração  dominante  da  sociedade.  Por  outro  lado,  as

aprendizagens de caráter comportamental privilegiariam uma melhor adaptação da mão de

obra, ou do proletariado enquanto classe, às exigências de um mercado de trabalho que, em

função da situação estrutural do capitalismo, precisaria de trabalhadores capazes de dominar

as competências referidas e também de assumir a naturalização de sua inserção precarizada, e

por isso mais lucrativa, no universo do trabalho.

Ialê  Falleiros,  conforme  apontamos  no  decurso  da  discussão  curricular,  sustenta

perspectivas  similares  às  descritas  anteriormente  (FALLEIROS,  2005).  Segundo  ela,  os

pressupostos  construtivistas  que orientam as  políticas  públicas  do governo brasileiro  com

referência na educação básica tiveram na sua formulação a consultoria técnica de César Coll,

professor da Faculdade de Psicologia da Universidade de Barcelona e ativista do processo de

reforma  educacional  da  Espanha.  Seu  trabalho  pesquisou  as  mudanças  operadas  nos

currículos formais de diversos sistemas educacionais pelo mundo, sendo muito frequentes as

propostas interdisciplinares inspiradas na teoria da complexidade de Edgard Morin (notório

crítico do pensamento marxista) e também nas ideias de Philippe Perrenoud (FALLEIROS,

2005, pp. 212-214). Com citações a Marise Ramos, suas críticas atingem mais ou menos o

mesmo tom que percebemos nos trabalhos anteriores:

No  modelo  societário  neoliberal  de  Terceira  Via,  a  classe  trabalhadora  já  não  mais
prescinde  dessa  dupla  preparação  para  a  cidadania  e  para  o  trabalho  simples  –  hoje
certamente  mais  complexo que  no  modelo  fordista.  (…) Nessa  proposta,  não  cabe  à
educação escolar básica, nem em seu último estágio, a preparação para a pesquisa e o
desenvolvimento de novos conhecimentos. Ao contrário, a ênfase está no manuseio das
novas  tecnologias  e  na  preparação  psicofísica  para  lidar  com  as  instabilidades
características do mercado de trabalho no atual contexto. (FALLEIROS, 2005, p. 216)

Fizemos  questão  de  recuperar,  de  modo  resumido,  essas  ponderações  críticas  à
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fundamentação teórico-metodológica do ENEM por uma série de motivos. O primeiro deles é

a  nossa  transparente  filiação  à  tradição  de  crítica  social  inaugurada  por  Marx  e  que,

contrariamente até à sua vontade pessoal,  estabeleceu um legado nominado de marxismo.

Neste  campo  em  específico,  conforme  procuramos  demonstrar,  nota-se  uma  sistemática

rejeição às políticas fundamentadas na pedagogia das competências. Em segundo lugar, este

seria um capítulo excessivamente pobre se simplesmente repetisse as formulações teórico-

metodológicas dos documentos oficiais sem apontar que tais construtos contaram sempre com

severas  objeções  e  críticas.  Finalmente,  porque pretendemos fazer  um diálogo com essas

considerações sumariadas no intuito de seguir mais adiante no descortinamento da presença

da matriz construtivista nas políticas públicas de avaliação, e também nos impactos de tais

iniciativas sobre o ensino de história.

O material  de suporte pedagógico publicado em 2005, que vimos utilizando como

referência pedagógica ao ENEM até aqui, possui algumas atualizações publicadas em anos

posteriores sobre a fundamentação teórica e metodológica implicada na elaboração do ENEM.

A maioria dos textos é escrita por pesquisadores especialistas e colaboradores do MEC/INEP,

estando sempre presentes os dois autores em que temos concentrado nossas análises – Nílson

José  Machado  e  Lino  de  Macedo.  Essas  atualizações  abrangem  um  grande  número  de

questões suscitadas pelo ENEM, incluindo tanto os aspectos didáticos e metodológicos a que

fizemos referência, quanto notas técnicas referentes à psicometria, à Teoria da Resposta ao

Item, esclarecimentos sobre aspectos constitutivos de matriz, etc. 

É interessante perceber que esses autores passaram a considerar muitos dos elementos

da crítica às características pedagógicas do ENEM que tentamos condensar. É o caso, por

exemplo,  do  texto  assinado  por  Raul  Borges  Guimarães,  publicado  no caderno  do  INEP

lançado por ocasião da formatação da nova matriz do exame em 2009.167 Nesse texto, o autor

procura fazer um apanhado dos principais atributos pedagógicos do exame, fundamentados na

pedagogia  das  competências  e  nas  suas  teorizações  mais  importantes  –  a  perspectiva  do

construtivismo  piagetiano,  a  autonomia  do  estudante,  os  processos  de  contextualização  e

interdisciplinaridade, etc. Após essa síntese, e destoando do que foi afirmado no apanhado das

críticas que fizemos, Guimarães defenderá que uma educação fundada nessas bases revela-se

mais eficiente no impulso às transformações consideradas urgentes na atual sociedade. De

acordo com o autor:

167 “Mudança social, Ciências Humanas e ENEM” (In BRASIL, 2009c, pp. 71-75). Raul Guimarães é professor
da UNESP de Presidente Prudente, e especialista em geografia humana (especificamente em geografia da
saúde) com doutorado no tema pela USP.  O autor  também foi  responsável pela publicação do texto de
fundamentação teórico-metodológica da área de ciências humanas e das competências de área da matriz
antiga do exame (Cf. BRASIL, 2006b).
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O  que  se  propõe  é  o  desenvolvimento  das  competências  dos  jovens  com  vistas  a
elaboração  de  seu  próprio  código  de  ética  e  moral,  de  sua  autonomia  intelectual  e
consciência crítica. Por meio do contato com o real complexo, com todos os seus aspectos
de ordem, ruptura, contradições e conflitos, complementariedades e inter-relações, a área
de Ciências Humanas deve alimentar nos jovens os seus próprios sonhos e desejos de
transformação do mundo exterior e interior. Afinal, o entendimento das questões sociais e
a elaboração de um pensar mais flexível passa a criar maiores canais de acesso entre o
que é estudado na escola e os processos de tomada de decisão existentes na vida pública.
(GUIMARÃES, 2009, p. 73)

É  interessante  que  o  autor,  apesar  de  falar  explicitamente  em  transformações  no

mundo,  não  expressa  uma  ideia  sistêmica  sobre  elas,  com  referências  a  classes  ou  ao

capitalismo. Contudo, seu texto claramente rejeita uma ideia de conformidade ante a atual

estrutura social, não ficando clara a natureza dessas mudanças necessárias, se orbitam, por

exemplo, entre as questões de inspiração multicultural ou se são referentes ao aumento da

exploração do trabalhador nos tempos de avanço neoliberal (tampouco é evidente se o “real

complexo” guarda relações com as teses de Edgar Morin).

Movimento  semelhante  a  este  está  representado  por  alguns  dos  textos  publicados

recentemente na obra coletiva  Ensino médio e os desafios da experiência, organizada pelos

professores José Clóvis de Azevedo e Jonas T. Reis. O prefácio desse livro, assinado por

Sidnei Pithan da Silva, analisa os documentos curriculares vigentes para o ensino médio como

impulsionadores,  a  partir  do  conceito  de  qualidade  social,  de  um giro  paradigmático  em

direção à crítica social e à emancipação. De acordo com o autor:

A tarefa de nos colocarmos nesse horizonte de interpretação apontado pelos autores nos
deixa entusiasmados e  esperançosos a respeito da reestruturação curricular  do Ensino
Médio, principalmente porque ele nos desafia a repensar a educação sob o crivo de um
paradigma  crítico  e  emancipatório.  Trata-se  de  uma  forma  de  compreensão  sobre  a
responsabilidade do Estado em garantir uma educação pública de qualidade social para
todos os brasileiros. (SILVA, 2014, pp. 7-8)  

Ainda que o autor não esteja tratando diretamente da matriz de referência do ENEM,

vimos que os documentos curriculares vigentes para o ensino médio lidam diretamente com

aspectos da chamada pedagogia das competências.  Se,  por um lado,  alguns autores veem

nisso  um  destacado  sentido  adaptativo  ao  capitalismo  e  um  espírito  de  conformação  às

exigências do capital, os mesmos textos, na ótica de outros autores, sinalizam para o reforço

das possibilidades de crítica e emancipação. Ou seja, há um embate teórico em curso que

também está  atrelado à  disputa  dos  significados  dessas  mudanças  direcionadas  ao ensino

médio, que são decorrentes das políticas públicas em estudo.
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De  um  modo  geral,  os  argumentos  que  procuram  invocar  uma  propensão

emancipadora  no  emprego  da  metodologia  de  ensino  por  competências  ainda  são  muito

frágeis, especialmente diante da profundidade com que esse tema foi explorado por críticos

como  Marise  Ramos,  Newton  Duarte,  Sônia  Rummert,  etc.  Normalmente  essa  reflexões

terminam convergindo para uma defesa da propriedade, ou da atualidade, das metodologias

mais  genericamente  calcadas  no  “aprender  a  aprender”.  Diante  desse  quadro,  é  preciso

posicionar  nosso  olhar  sobre  a  questão,  especialmente  pela  relação  íntima  que  esses

problemas guardam com os objetos de nossa pesquisa.

Em  primeiro  lugar,  acreditamos  ser  incontestável  a  relação  estabelecida  entre  a

emergência da pedagogia das competências e a ação de governos sob o social-liberalismo,

normalmente em parceria com a sociedade civil do capital. Portanto, do ponto de vista das

relações de classe, a emergência dessa pedagogia possui íntima ligação com interesses dos

setores dominantes, o que se explica pela necessidade de formação de uma mão de obra mais

flexível e adequada ao amplo processo de transformações nas relações de trabalho, devedoras,

assim, dos novos métodos de gerenciamento da produção e das novas políticas públicas de

corte neoliberal.

No entanto, a pedagogia das competências é, essencialmente, uma teoria educacional,

inspirada no legado teórico construtivista e em novos fundamentos da psicologia cognitivista.

Não estamos tratando de uma operação contábil,  gerencialista ou administrativa.  Por isso,

apesar do reconhecimento da classe dominante de que essas ideias sobre ensino estão mais

adequadas ao seu projeto de poder e ordenamento social, é preciso reconhecer a autonomia

relativa dos debates acadêmicos, escolares ou, mais amplamente, educacionais. Eles não se

alinham  de  modo  absoluto  às  tensões  entre  as  classes,  embora,  essencialmente,  existam

relações. Em vista disso, a associação linear entre a pedagogia das competências e o projeto

burguês de sociedade, eliminando a possibilidade de existência de qualquer tipo de mediação

ou  tensão,  e  também  aplainando  a  questão  a  uma  dicotomia,  parece  ser  uma  operação

intelectual de natureza essencialmente economicista.

Ou seja, apesar de constatarmos um tom ainda rudimentar no discurso que pretende

revestir as OCNs, ou mesmo a matriz de referência do ENEM, de um espírito emancipador,

estamos abertos à possibilidade de que isso possa ocorrer. Contrariando alguns preceitos, pode

ser possível  empregar  uma metodologia de inspiração construtivista para se questionar os

processos  de  expropriação,  exploração da força  de  trabalho e  acumulação de riquezas  da

sociedade do presente. A objeção de que esta seria uma metodologia pouco eficaz aos fins

propostos, ou mesmo deficiente em termos lógicos, não impede que essa associação de ideias
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exista, enquanto fenômeno social, no imaginário de certos autores, nas propostas pedagógicas

de certas instituições, nas formulações curriculares ou em políticas públicas.

Por tudo isso, a associação da pedagogia das competências com o projeto de classe

burguês, que tem se revelado uma leitura acertada das principais consequências curriculares

das  reformas  educacionais  de  nosso  tempo,  não  é  suficiente  para  explicar  a  posição  do

ENEM, ou das novas diretrizes curriculares, no arranjo ou configuração atuais da educação

nacional. Essa operação precisa ser complementada por um averiguação da forma concreta em

que ocorreu a  apropriação dessas  ideias,  examinando as  demais  influências  recebidas  por

essas  políticas.  Portanto,  somente  será  possível  caracterizar  uma  complexa  política  de

avaliação, como é o ENEM hoje para a educação brasileira, considerando os atributos de sua

matriz,  os  processos  de  constituição  dos  itens  (ou  questões),  os  recursos  curriculares

envolvidos, etc.

4.3 – Os procedimentos de fabricação do ENEM pelo INEP/MEC.

Durante os procedimentos  de criação do ENEM, em 1998, o MEC recorreu a  um

comitê  de  especialistas  e  professores  universitários  que,  desde  a  origem,  projetou  uma

avaliação polivalente em torno do exame. Essa comissão terminou por formular uma proposta

de  avaliação  que  pretendia  realizar  um  diagnóstico  sobre  a  situação  do  ensino  médio

brasileiro, possibilitar a auto-avaliação dos estudantes, contribuir para a inserção dos jovens

no mercado de trabalho e funcionar como instrumento de seleção para o ensino superior. O

ENEM, assim, foi instituído pela portaria nº 438 do MEC, de 28 de maio de 1998, com os

objetivos citados sendo listados logo no primeiro artigo do texto.168 O exame foi estruturado a

partir  de  uma  matriz  de  referência  composta  por  cinco  competências,  posteriormente

desdobradas no teste de 21 habilidades e havendo repetição na verificação dessas habilidades

ao longo da prova, composta de 63 itens de múltipla escolha. 

A primeira  aplicação  do  ENEM  ocorreu  em  um  contexto,  como  observamos  em

capítulos  anteriores,  de  veloz  expansão  das  matrículas  nesse  nível  do  ensino  básico.  O

processo  de  ampliação  do  ensino  médio  brasileiro,  entretanto,  esteve  acompanhado  de

elevadíssimas taxas de abandono escolar e reprovação, com acentuada distorção na idade de

seus alunos concluintes. O delineamento das principais razões desse fenômeno envolveria o

trabalho com componentes da sociologia da educação, abrangendo, por exemplo, o currículo

168 Cf. BRASIL, 2008b.
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efetivamente praticado, as finalidades do ensino médio e a inserção dos jovens brasileiros na

vida profissional. Todas essas questões, associadas à utilização do espaço físico das escolas de

nível fundamental para acomodar a crescente demanda pela oferta de ensino médio, faziam

com que a maior parte das matrículas do ensino médio, naquela conjuntura, estivessem em

escolas noturnas.169 

Havia, portanto, um passivo histórico ou deficit educacional no que se refere ao ensino

médio. A gradativa universalização da educação em nível fundamental criou, por seu turno,

um sistema de pressões pelo alargamento do ensino médio, que se encontrava ainda muito

vinculado à habitual preparação para o ensino universitário e, por isso, afastado das aspirações

costumeiras  das  classes  mais  pobres.  Nesse  ambiente  foram introduzidas  as  políticas  de

avaliação  externa  associadas  às  reformas  educacionais  durante  o  governo  Cardoso,  que

vicejavam internacionalmente após a conferência da UNESCO de Jomtien e introduziam um

rol maior de políticas de corte neotecnicista. 

De acordo com a leitura de Maria Helena G. de Castro e Sérgio Tiezzi, teria ocorrido

uma reforma no ensino médio brasileiro, ainda no mesmo governo, estruturada a partir de

políticas que foram agrupadas da seguinte forma pelos autores:

Assim, a reforma do ensino médio que começou a ser implantada no ano de 1999 está
baseada num conjunto de políticas que podem ser resumidas em quatro eixos principais:

1) Expansão do sistema visando a sua progressiva universalização;
2) Redefinição do papel do ensino médio no processo educacional;
3) Melhoria das condições de oferta;
4) Melhoria da qualidade do ensino. (CASTRO e TIEZZI, 2005, p. 122)

É forte a afirmação sustentada pelos autores no estudo citado. Em muitos aspectos,

para compreendermos o discurso relativo à reforma no ensino médio, nos termos sugeridos

pelo texto e no período delimitado, é preciso também explorar a localização dessa ideia no

âmbito  político  de  sua  elaboração.  Maria  Helena  Guimarães  de  Castro  presidiu  o  INEP

durante  a  maior  parte  do  governo  Cardoso  (PSDB),  sendo  responsável,  portanto,  pela

implementação das principais políticas de avaliação em larga escala no país (entre elas o

ENEM).  Posteriormente  à  sua  participação  no  governo  Cardoso,  Guimarães  compôs  o

secretariado de diversos governos alinhados com a plataforma neoliberal/conservadora, dentre

os quais é possível citar os de Geraldo Alckmin (PSDB) e José Serra (PSDB) em São Paulo,

de  José  Roberto  Arruda (DEM) no Distrito  Federal,  atuando  presentemente  na  secretaria

169 De acordo com dados apresentados pelos pesquisadores Maria Helena G. de Castro e Sérgio Tiezzi, em 1995
“mais de 70% dos 4,9 milhões de alunos matriculados no ensino médio frequentavam escolas noturnas”
(CASTRO e TIEZZI, 2005, p. 116).
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executiva do MEC no governo federal, composto após o golpe de 2016.170 Em sintonia com a

trajetória citada, Sérgio Tiezzi integrou as assessorias dos ministros da Casa Civil e Educação

durante o governo Cardoso, bem como esteve na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento

Social do Estado de São Paulo durante o mandato de Geraldo Alckmin (PSDB). 

Essas são trajetórias de intelectuais organizadores do programa educacional afiliado ao

neoliberalismo brasileiro, além de seus implementadores diretos nos espaços da sociedade

política do país. Por essa razão, a afirmação de que houve uma efetiva reforma do ensino

médio,  durante  os  mandatos  presidenciais  de  Cardoso,  significa  conceder  uma

intencionalidade a esse movimento e fundamentá-lo a partir  das políticas governamentais.

Nesse sentido, é uma insensatez completa atribuir às políticas direcionadas ao ensino médio o

substrato  para  “expansão  do  sistema  visando  sua  progressiva  universalização.”  Naquele

contexto,  certamente  que  se  tratava  do  reflexo  de  um  movimento  bem  mais  lento  de

universalização do acesso ao ensino fundamental, não dependendo diretamente das políticas

federais em curso para expansão desse nível do ensino. Em verdade, certa precariedade no

funcionamento do FUNDEF, que não previa a distribuição de recursos para o ensino médio, e

o  enorme  número  de  matrículas  no  período  noturno  são  indícios  de  uma  considerável

insuficiência na absorção dos estudantes no ensino médio regular, ou seja, de uma inépcia das

políticas públicas correntes e de uma notória secundarização ou protelamento na resolução

das dificuldades dessa etapa da educação básica.

Dessa forma, aquilo que os autores cunharam como uma “reforma” sobre o ensino

médio, grosso modo, está relacionado a dois processos associados de mudanças: as novas

orientações  curriculares  (condensadas  pela  publicação  dos  PCNs  e  das  DCNEM)  e  os

processos  de  avaliação  externa  (SAEB  e  ENEM).  Os  documentos  curriculares,  como

analisamos  topicamente,  abriram as  determinações  oficiais  a  muitos  aspectos  teóricos  do

debate  pedagógico  contemporâneo,  como  as  abordagens  conceituais  pós-modernas,  o

multiculturalismo  e  a  pedagogia  das  competências  (áreas  com  muitos  intercâmbios

recíprocos).  Por  conseguinte,  a  matriz  de  referência  do ENEM quedou-se  completamente

afinada com esses propósitos, sendo um dos objetivos velados dessa avaliação exatamente o

170 Informações obtidas mediante consulta à Plataforma Lattes do CNPq. É importante destacar que Castro,
principal  intelectual  sobre questões  educacionais  no MEC, atualmente sob a chefia  de Mendonça Filho
(DEM), goza de grande respaldo por parte do TPE e de empresários interessados no aprofundamento do
neotecnicismo. Nesse sentido, e também em meio ao debate sobre a criação de uma bonificação nacional por
desempenho aos docentes, Priscila Cruz (integrante do TPE) concede à imprensa as seguintes declarações
sobre a escolha de Castro para a secretaria executiva e Maria Inês Fini para presidência do INEP: “as duas
são das pessoas que mais conhecem de política educacional no país.  Depois do receio de não ter um
ministro ligado à educação, a confirmação do nome delas é muito positiva” (Folha de São Paulo, 15 mai
2016).
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reforço  desses  expedientes  curriculares  citados.171 Como  atestam  os  próprios  intelectuais

organizadores do movimento: “Neste sentido, o ENEM é um poderoso instrumento indutor de

mudanças,  na  medida  em  que  expressa  no  que  é  avaliado  aquilo  que  deveria  ter  sido

ensinado” (CASTRO e TIEZZI, 2005, p. 133).

A matriz de referência da prova continha cinco competências que não estão ligadas

diretamente  a  nenhuma  área  específica  do  saber.  De  um  modo  geral,  a  redação  dessas

competências era curta e bastante abrangente, situando-se próxima da concepção francesa se

considerarmos  a  dualidade  proposta  por  Helenice  Ciampi  sobre  o  trabalho  com  as

competências. A título de exemplo, podemos citar a competência de número II: “Construir e

aplicar  conceitos  das  várias  áreas  do  conhecimento  para  a  compreensão  de  fenômenos

naturais, de processos histórico-geográficos, da produção tecnológica e das manifestações

artísticas” (BRASIL, 2006c, p. 75). A matriz norte-americana exigiria enunciados bem mais

concisos  e  diretos,  e  da  maneira  como  está  descrita  a  competência,  consoante  as

recomendações de Perrenoud, é possível associar a seguinte delimitação sobre uma família de

situações ligadas ao seu desenvolvimento:

O Exame,  ao  avaliar  a  Competência  II  por  meio  das  habilidades  a  ela  relacionadas,
procura verificar a capacidade de o aluno construir e aplicar um corpo de conceitos para
alcançar e revelar a compreensão de um fato natural ou social,  privilegiando aspectos
universais do conhecimento científico e artístico, assim como qualidades do aluno que
interessam para o exercício da cidadania. Nesse sentido, convida-o a enfrentar situações
reais, a participar de seu questionamento, a encontrar respostas para problemas realmente
significativos. (MENEZES et al. In BRASIL, 2006c, p. 76)

Pode-se objetar que a família de situações, tal como descrita acima pelo caderno de

textos do INEP sobre a fundamentação teórica do exame, ficou ampla demais. No entanto,

essa competência mais ampla, na própria matriz do exame, é posteriormente desdobrada em

uma determinada quantidade de habilidades que, sem perder o norte teórico fundamentado

pela  escola  francesa,  permite  um maior  direcionamento  dos  itens  da  prova.  De qualquer

maneira, é inequívoca a orientação da matriz pela pedagogia das competências e, em igual

importância, pelas prescrições dos PCNs.172 

171 Afirmamos que o propósito de indução curricular encontra-se velado na matriz do exame visto que ele não
está presente no repertório de objetivos listados pela portaria de criação do ENEM.

172 Conforme detectaram Castro  e  Tiezzi:  “O ENEM segue as  orientações  da  reforma do ensino  médio  e
contempla as diretrizes dos Parâmetros Curriculares do Ensino Médio, ao demonstrar , por meio de uma
prova, como é possível trabalhar os diferentes conteúdos numa perspectiva transdisciplinar, privilegiando a
aprendizagem a partir da resolução de problemas de temáticas presentes no contexto pessoal dos alunos e
social da escola e do meio onde estão inseridos” (CASTRO e TIEZZI, 2005, p. 132).
É importante notar, conforme apontamos em capítulos anteriores, a primazia que os PCNs tiveram sobre as
DCNEM na organização da “reforma” do ensino médio e em meio às políticas públicas do governo Cardoso.
Conforme  advertiram muitos  autores,  era  para  o  sentido  ser  o  inverso,  garantindo-se  a  premência  das
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No último  ano  da  administração  presidencial  de  Fernando  Henrique  Cardoso,  foi

criada mais uma avaliação sob responsabilidade do INEP/MEC: o Exame Nacional para a

Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).173 Esse exame realizaria a

certificação de escolaridade em dois níveis de ensino: fundamental e médio, o que significa

que a obtenção da pontuação mínima no exame garantiria a diplomação do estudante inscrito.

A expectativa do governo com a criação do ENCCEJA era bastante simples, pois ele pretendia

acelerar  o  processo  formal  de  escolarização  de  jovens  e  adultos  com  grande  defasagem

série/idade. 

O ano de  implementação do ENCCEJA foi  encerrado  com a  revelação  da  vitória

eleitoral de Lula da Silva (PT), após uma campanha dicotomicamente marcada pela crítica ao

neoliberalismo em curso e por sinalizações de aliança ao grande capital. Deste modo, coube

ao governo sucessor, com as diferenças programáticas e ideológicas já sinalizadas por nós,

negociar  algumas  dificuldades  decorrentes  da  criação  do  ENCCEJA.  A principal  delas  é

consequência  das  atribuições  definidas  na  LDB,  onde  está  estabelecido  que  caberia  aos

Estados a responsabilidade pela oferta, e consequentemente pela certificação, da educação em

nível médio, enquanto o ENCCEJA, à medida em que era um exame promovido pelo governo

federal, acabava competindo com esse enquadramento. Essa diferença de responsabilidades

acarretou uma atribulada negociação entre o governo federal e os secretários estaduais no

sentido de obter a validação nos Estados para a admissão do ENCCEJA e sua aplicação.174

Luiz Araújo, escolhido para a presidência do INEP ainda no primeiro ano do governo Lula da

Silva, assim se posicionou sobre a questão:175

O problema  é  que  o  ENCCEJA quer  fazer  uma  certificação  nacional,  e  essa  é  uma
responsabilidade  dos  Estados.  O  governo  passado  tentou  fazer  com  os  Estados  e
municípios uma espécie de convênio de adesão, e não se pode revogar uma competência
estadual ou municipal apenas por um termo de adesão. Teríamos que fazer uma mudança
na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Oferecer uma matriz nacional como

políticas de estado sobre as alternâncias governamentais. Recuperando também a referência que fizemos à
dualidade entre PCNs (MEC) e DCNs (CNE) durante o governo Cardoso, Bonamino e Martínez escreveram:
“A análise da forma de encaminhamento e do teor da proposta curricular enviada pelo MEC ao CNE deixa
claro que se tratou de uma política construída num movimento invertido, no qual os PCNs, apesar de serem
instrumentos normativos de caráter mais específico, deveriam reorientar um instrumento de caráter mais
geral como as DCNs” (BONAMINO e MARTÍNEZ, 2002, p. 372).

173 O ENCCEJA foi criado pelo MEC através da portaria nº 2.270 de 14 de agosto de 2002.
174 Uma outra questão que interferiu bastante nos debates públicos acerca do ENCCEJA era a indústria de venda

de diplomas  de nível  médio pelas  escolas,  em muito atrelada à  proliferação  de supletivos que também
desejavam  acelerar  a  escolaridade  formal  de  jovens  e  adultos.  Não  custa  recuperar  a  informação
disponibilizada por Castro e Tiezzi de que a maioria das matrículas no ensino médio brasileiro estavam
ligadas ao período noturno naquela ocasião. 

175 Importante notar que Luiz Araújo, hoje professor da UNB, tinha longa trajetória de colaboração com as
administrações  do  PT  na  área  de  educação,  tendo  participado,  por  exemplo,  do  mandato  do  prefeito
Edmílson Rodrigues em Belém (PA). Ambos, após disputas referentes aos rumos do governo Lula da Silva,
deixaram o PT em 2005 para aderir ao PSOL.
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subsídio para os Estados é uma coisa, mas chamar a responsabilidade da certificação e
gastar  recursos  da  União  para  fazer  isso  em  nível  nacional  é  outra.  Não  é  preciso,
necessariamente, chegar a esse extremo. Há outras formas de combater o problema, como
mudando a legislação e  estabelecendo mais  rigor  no controle de conselhos estaduais.
(ARAÚJO apud SERRAO, 2014, p. 107)

Outra  dificuldade  da  negociação  entre  o  governo  federal  e  os  Estados,  conforme

identificou  o  pesquisador  Luis  Felipe  Serrao,  decorria  da  unilateralidade  na  adoção  da

política,  que não resultou de entendimentos prévios e sólidos entre as esferas de governo

envolvidas,  mas  sim  da  consulta  a  empresários  e  dirigentes  patronais.176 O  ENCCEJA,

portanto, representava desafios importantes à sua administração. A matriz da prova, segundo

Serrao,  foi  encomendada à  Fundação Cesgranrio,  passando  posteriormente  por  avaliações

brevíssimas da Diretoria de Avaliação para Certificação de Competências (DACC, à época

chefiada por Maria Inês Fini) do INEP, do CONSED e da UNDIME. É importante marcar que

o exame foi recebido em meio a grande controvérsia entre os educadores, processo que está

assim resumido por Serrao:

Desde  o  início,  houve  intensas  pressões  em  favor  da  suspensão  e  até  mesmo  do
cancelamento  do  ENCCEJA.  Muitos  argumentos  defendiam  que  o  ENCCEJA  era
expressão de uma política neoliberal elaborada em um contexto de negação do direito de
jovens e adultos à educação, tendo em vista as barreiras impostas à EJA no FUNDEF.
Outros destacavam o caráter autoritário do INEP ao impor uma política centralizadora e
que desrespeitava as especificidades regionais brasileiras. (SERRAO, 2014, p. 110)

A fundamentação teórica presente na matriz  do ENCCEJA, lançada em 2002, está

alinhada no fundamental com as disposições teóricas que examinamos a respeito do ENEM.

Isso  significa  que  ela  está  completamente  orientada  pelos  princípios  piagetianos e  da

pedagogia das competências, com a apresentação de competências e habilidades devidamente

afiliadas à tradição francesa (de acordo com as sugestões de Helenice Ciampi).

É muito importante recuperar parcialmente as controvérsias em torno do ENCCEJA,

pois  este  exame  de  certificação  foi  absorvido  pela  reforma  do  ENEM em 2009.  Com a

reforma,  o  processo  de  certificação  de  jovens  e  adultos  foi  transferido  ao  ENEM  e  o

ENCCEJA para o ensino médio foi extinto, embora a prova de ensino fundamental continue

sendo aplicada hoje em dia. Para tornar isso possível, como já apontamos, a matriz do ENEM

176 Segundo Serrao:  “Interessante notar  que,  nas falas  da então presidente  do INEP  [Maria  Helena G.  de
Castro], havia preocupação em legitimar a existência de um exame nacional voltado à certificação junto a
entidades diretamente ligadas ao setor produtivo e ao mercado de trabalho, com sensível preocupação em
criar um instrumento economicamente válido para aqueles que dele se utilizariam. Ao mesmo tempo, ela
apontou  que  as  Secretarias  Estaduais  de  Educação,  instituições  que  originalmente  pleitearam  a
responsabilidade  do  INEP no  fortalecimento  das  políticas  de  EJA,  estiveram  alheias  ao  processo  de
concepção do ENCCEJA” (SERRAO, 2014, pp. 108-109).
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precisou ser inteiramente refeita. 

De outra parte, as transformações no ENEM inauguradas em 2009 vão muito além da

redefinição  da  matriz  de  competências  e  habilidades,  e  a  inspeção  de  seus  elementos

fundamentais  requer  nossa  atenção.  Nossa  exposição  sobre  essas  questões,  para  além da

leitura bibliográfica sobre o tema, fará uso também de insumos recolhidos em uma visita de

campo ao INEP em Brasília.  Entre estes,  destacamos a realização de três entrevistas com

pessoas diretamente ligadas à construção do ENEM: a Profª. Drª Patrícia Gomes, funcionária

estatutária  do INEP,  que ocupava a chefia  da Diretoria  de Avaliação da Educação Básica

(DAEB) do órgão; a Profª. Msª. Taíse Liocádio, também funcionária concursada do INEP e

membro do comitê responsável pela formatação e aplicação do ENEM; e o Prof. Dr. Tarcísio

Motta, que é professor do Colégio Pedro II, revisor de itens para o ENEM e que foi integrante

do mesmo comitê entre 2009 e 2011 (período em que as modificações que estudamos foram

introduzidas no exame).

A reforma ocorreu no segundo mandato presidencial de Lula da Silva (PT), quando o

MEC esteve por  longo período sob responsabilidade de Fernando Haddad (PT) conforme

relatamos anteriormente. Nesse sentido, é importante notar que a reestruturação do ENEM

inicia-se  com a  remodelação  dos  objetivos  do  exame,  que  passaram de  quatro  para  sete

finalidades. Segundo a portaria do MEC que institui as mudanças no ENEM,177 seus objetivos

seriam:

I – oferecer uma referência para que cada cidadão possa proceder à sua auto-avaliação
com vistas às suas escolhas futuras, tanto em relação ao mundo do trabalho quanto em
relação à continuidade dos estudos;
II – estruturar uma avaliação ao final da educação básica que sirva como modalidade
alternativa ou complementar aos processos de seleção nos diferentes setores do mundo do
trabalho;
III – estruturar uma avaliação ao final da educação básica que sirva como modalidade
alternativa aos exames de acesso aos cursos profissionalizantes, pós-médios e à Educação
Superior;
IV – possibilitar a participação e criar condições de acesso a programas governamentais;
V – promover a certificação de jovens e adultos no nível de conclusão do ensino médio
(…);
VI – promover a avaliação de desempenho acadêmico das escolas de ensino médio (…);
VII – promover a avaliação do desempenho acadêmico dos estudantes ingressantes nas
Instituições de Ensino Superior. (BRASIL, 2009a, p. 100)

Os  novos  objetivos  redefinidos  ao  ENEM  pelo  MEC  possuem  alguns  aspectos

importantes sobre a inserção dessa avaliação no contexto das políticas públicas educacionais

brasileiras.  Em primeiro  lugar,  é  possível  destacar  o  objetivo  descrito  pela  alínea  II,  que

177 Portaria nº 109 do INEP, publicada em 27 de maio de 2009. Normalmente, era por volta de maio que o INEP
publicava, a cada ano, o edital público de realização do ENEM.
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aproxima o ENEM de processos seletivos ligados à atuação profissional. Embora esta também

fosse  uma  finalidade  do  exame  no  momento  de  sua  criação,  em  1998,  ela  figurava

formalmente de modo velado e diluído em meio à meta de “criar referência nacional para

egressos de qualquer das modalidades do ensino médio” (BRASIL, 1998b, p. 5, alínea II).

Também de modo inédito, na reforma de 2009 foram incluídos os objetivos de certificação

(V) e avaliação institucional das escolas (VI). 

Todos esses acréscimos apontam, de modo inequívoco, para o aprofundamento das

políticas de natureza neotecnicista. Com efeito, o exame estabelece critérios que ambicionam

a  universalidade  e  que  terão  consequências  sobre  o  mercado  de  trabalho,  a  obtenção  da

diplomação referente ao ensino médio e a atribuição de notas às escolas de ensino médio.

Portanto,  é  importante  ressaltar  seu  caráter  centralizador  e  definidor  de  parâmetros

importantes em relação ao sucesso e fracasso escolar em nível médio.

Se pudemos detectar uma finalidade velada na portaria de 1998 que se tornou explícita

em 2009, há outra que realizou o movimento contrário.  No documento de sua criação,  o

mesmo objetivo citado anteriormente (alínea II) também pode representar explicitamente o

processo indutor de práticas curriculares, visto que sua matriz de referência se transforma no

objeto da mencionada “referência nacional”.  A eliminação dessa expressão na portaria de

2009 faz com que a indução curricular por parte do ENEM esteja subentendida, e não mais

explicitada  entre  seus  objetivos.  De  toda  forma,  a  ampliação  dos  objetivos  (certificação,

seleção ao mercado de trabalho e ao ensino superior) tem como consequência o aumento de

sua capacidade de influência sobre as escolas, ao invés de reduzi-la.

As mudanças presentes na portaria de maio de 2009 foram muito amplas e incluem a

publicação em anexo da nova matriz do exame e dos inéditos “Objetos de conhecimento”

associados  (Anexo  IV).  A  elaboração  desses  documentos  ocorreu  por  meio  do

estabelecimento de uma comissão específica definida pelo MEC, obedecendo a diretrizes de

explícita  natureza  política,  através  de  ampla  negociação  com  diversos  setores.  Além  da

presidência  do  INEP,  à  época  ocupada  por  Reynaldo  Fernandes,  foram  convidados

representantes da ANDIFES, CONSED e UNDIME. Em determinada altura dos trabalhos,

essa comissão se dividiu em grupos de trabalhos temáticos, especialmente durante a tarefa de

definir as competências e habilidades por áreas do saber, em que a participação de técnicos do

INEP ocorreu de modo eventual.

Essas múltiplas representações na comissão que formatou a reestruturação do ENEM

estavam justificadas especialmente para o cumprimento do objetivo de transformar o exame

no principal processo de seleção para instituições de ensino superior. Muitos dirigentes das
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universidades cobravam do MEC maior clareza ou compreensão sobre o conteúdo do exame

para considerar a hipótese de utilizá-lo em seus processos seletivos, daí resultando o convite

para a conformação dessa comissão. Todo o trabalho, no que se refere à estruturação da nova

matriz do exame, esteve baseado na remodelação da antiga matriz do ENCCEJA de 2002.178 É

importante assinalar que a suspensão da aplicação do ENCCEJA com a publicação da nova

matriz do ENEM seguiu sendo uma polêmica entre os especialistas e membros do MEC, pois

forçou o ENEM a ser uma prova muito extensa – para certificar e selecionar utilizando os

recursos psicométricos da TRI.179

Tomando os aspectos atinentes à nova matriz do exame, bem como os procedimentos

de “confecção” mesmo da prova, é interessante apontar que houve recentemente um processo

de “estatização” do ENEM e das avaliações nacionais em geral. Durante todo o período da

presidência de Cardoso, que impulsionou o projeto neoliberal mais rigoroso e conservador,

esteve em voga a máxima do “estado mínimo” para a administração pública, política que teve

grande repercussão no funcionamento do INEP. Ao fim desse governo, o instituto contava

com  um  quadro  reduzidíssimo  de  servidores  e  a  maior  parte  dos  cargos  de  diretoria  e

comissionados estavam preenchidos sob indicação dos altos postos do MEC. Dessa forma, a

preparação dos exames por parte do instituto era feita com o recurso a comissões externas e

contratos com o setor privado para a entrega de itens (questões), provas montadas ou suas

178 Sobre  essas  questões,  Taíse  Liocádio  aponta:  “Uma  das  coisas  noticiadas  durante  esse  período  de
negociação foi que a ANDIFES, o CONSED e a UNDIME desejavam observar os conteúdos da prova do
ENEM com maior clareza, porque aquela matriz de 21 habilidades não satisfazia como processo de seleção
ou preparação desses estudantes.
Uma  das  saídas  propostas  pelo  então  presidente  do  INEP,  Reynaldo  Fernandes,  foi  que  o  instituto
reestruturasse a matriz do exame com base na matriz do ENCCEJA, instituída em 2002. O primeiro passo
foi submeter a ideia a um grupo, formado por uma comissão externa, e que depois recebeu contribuições
dos funcionários do INEP.”
Segundo Patrícia Gomes: “Naquela mudança de 2009, o que se decidiu politicamente? Vamos eliminar o
ENCCEJA Médio e o ENEM assumiria essa finalidade. A gente ficou fazendo só o ENCCEJA Fundamental.
A gente aplicou nos estados o ENCCEJA Fundamental, mas o Médio não. E o Fernando Haddad sempre
dizia isso: eu não vou tirar, porque desse jeito eu permito que meu jovem se certifique e ao mesmo tempo
concorra à universidade e se autoavalie. Era um cartão de visitas muito bom.”

179 Um exemplo dessa controvérsia está no seguinte trecho do depoimento de Patrícia Gomes: “E agora o
Mercadante ouviu um pouco a gente e disse: 'Não dá pra gente fazer um desenho de teste excelente ou com
uma acurácia tão alta na seleção porque esse é o calor social, é a seleção para o ensino superior. Se eu
quero fazer uma seleção bem feita, me ajude a realocar esses itens da certificação para a seleção.' Então
essa é a demanda mais urgente do ENEM, da prova do ENEM: é não ter certificação de ensino médio e
voltar ao modelo de prova do ENCCEJA, um modelo que a gente domina e sabe fazer.” Assim, voltariam a
existir dois exames, ou conforme afirma Patrícia Gomes: “Duas provas. Como sempre foram: eram duas
provas  diferentes.  Eram dois  exames:  Exame  Nacional  da  Certificação  de  Competências  de  Jovens  e
Adultos (ENCCEJA) e Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com datas diferentes e o ENCCEJA
realizado no meio do ano.”
Além dessas observações, é necessário destacar que, no ano de 2017, o governo decidiu pelo retorno do
ENCCEJA para o ensino médio. Essa medida, de restaurar a realização de duas provas diferentes,  abre
atualmente possibilidades de encurtamento do tamanho das provas do ENEM – processo que se encontra, no
momento de fechamento dessa tese, ainda em deabte.
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aplicações. Assim ocorreu, por exemplo, com a matriz do ENCCEJA, cuja primeira versão foi

elaborada pela Fundação Cesgranrio através de contrato com o INEP.

Ainda  no  primeiro  mandato  de  Lula  da  Silva,  realizou-se  um  concurso  para  o

preenchimento de vagas no INEP, com edital lançado pelo MEC em 2005. A maior parte dos

aprovados foi convidada a compor a DAEB, com um perfil que revelava forte influência da

formação em pós-graduação (reflexo da pontuação atribuída à prova de títulos presente no

edital).180 No ano seguinte, o governo criou um plano de carreira específico para os servidores

do INEP dotando o instituto da possibilidade de fazer concursos públicos autonomamente.

Essa  carreira,  com  remuneração  assemelhada  à  docência  superior  em  nível  federal,

transformou-se também em um importante estímulo à formação em pós-graduação a partir das

bonificações salariais, o que fez com que muitos servidores da área acadêmica buscassem

programas de mestrado e doutorado. 

Pouco depois, em 2007, foi realizado o primeiro grande concurso para o provimento

de servidores ao INEP (que foram empossados somente em 2008), contratando especialistas

nas  muitas  áreas  do  saber  –  tanto  relativas  às  disciplinas  acadêmicas  escolares  (como

historiadores, físicos, geógrafos, matemáticos, etc.), quanto referentes ao tratamento técnico

das avaliações em larga escala (como estatísticos, psicólogos, linguistas, analistas de sistemas,

etc.).181 Isso  ocorreu,  segundo  os  depoimentos  levantados  por  nós,  enquanto  o  comitê

nomeado já fazia os debates de remodelação da matriz do ENEM em acompanhamento às

diretrizes  governamentais  de  alargamento  das  atribuições  do  exame.182 De  todo  modo,  a

180 Segundo declarações de Taíse Liocádio: “Eu fiz concurso em 2005 para o MEC. Em 2008, a gente teve um
concurso com a carreira do INEP já instituída, criada em 2006, e os candidatos aprovados passaram a
compor a nova carreira vinculada ao INEP. Com a nova carreira e a realização do concurso, que previa
uma pontuação maior para as pessoas que tinham mestrado e doutorado (prova de títulos), o perfil da
maior  parte  dos  servidores  aprovados  passou  a  ser  formado  de  mestres  e  doutores.  Boa  parte  dessa
primeira leva de concursados foi para compor a equipe da DAEB, que era responsável pela concepção e
elaboração do ENEM.” Esse processo, conforme esclarece a entrevistada em outro momento, também foi
acompanhado de uma reorganização no organograma de funcionamento do INEP.

181 De acordo com Taíse Liocádio: “Chegaram linguistas, pessoal com formação em literatura, física, química,
história. (…) Ou seja, o concurso de 2008 ampliou a capacidade de trabalho da equipe e a sua cobertura
sobre as áreas do conhecimento. A conformação dessa equipe nos levou a buscar alternativas em relação ao
banco de itens.”
Como aponta Patrícia Gomes: “A gente está em um movimento agora de pós-doutorados em avaliação,
doutorados em avaliação, tudo isso para fortalecer a identidade profissional do avaliador educacional.
Porque um é linguista, outro é historiador, cada um chegou com uma formação: física, matemática, mas a
gente aprendeu na prática a fazer avaliação. E não estou falando só do teste, estou falando da avaliação
mesmo, fazer o diagnóstico, fazer o item, fazer o teste inteiro, dar o resultado, disseminar a informação,
propor interesse pedagógico.”

182 Taíse Liocádio: “E quando a gente começou (quando falo a gente me refiro ao MEC e ao INEP) a discutir a
possibilidade de que o ENEM passasse a selecionar estudantes para as universidades públicas, esse foi um
dos pontos ressaltados pela ANDIFES [qualidade da matriz da prova e dos itens].” Sobre as transformações
que estavam sendo projetadas: “Entre 2007 e 2008. Inicialmente era um debate muito interno, que suscitava
um discussão sobre logística, sobre como seria executar um exame com essas proporções. Nessa mesma
época, o ENEM já chegava a cerca de 5 milhões de participantes e a gente sabia que quando ele se tornasse
exame de seleção para as instituições superiores públicas esse número teria um salto muito grande, o que
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reestruturação  atravessada  pelo  INEP,  paralelamente  ao  debate  referente  às  mudanças  no

ENEM, possibilitou que o governo direcionasse ao instituto todo o processo de confecção da

prova, da alimentação do banco de itens à preparação do exame para a impressão. 

Até esse momento, os itens que alimentavam o banco de questões do ENEM eram

adquiridos mediante licitação do INEP junto a fundações privadas. O último contrato dessa

espécie relativo ao ENEM ocorreu em 2006, quando o INEP acertou a compra de 3.200 itens

em contrato com o CESPE/UNB, a serem entregues em parcelas anuais até 2009. Havia, entre

muitos servidores do INEP, uma percepção crítica sobre a qualidade desse material comprado,

tanto do ponto de vista dos conteúdos disciplinares utilizados quanto de seus aspectos formais

e psicométricos. A incapacidade de fazer uma revisão tecnicamente cuidadosa de cada um

desses  itens,  em  função  de  sua  grande  quantidade  e  da  escassez  de  material  humano

disponível, levava a uma alimentação precária do banco, pois os contratos eram pagos apesar

do descarte de parte desse material e de um desgastante processo de “conserto” de outros

tantos itens entregues. 

Por  tudo  isso,  a  presidência  do  INEP,  que  esteve  representada  na  comissão  que

formatou  as  transformações  no  ENEM  oficializadas  em  2009,  terminou  apresentando  a

proposta  de  que  o  instituto  assumisse  responsabilidade  integral  sobre  o  processo  de

elaboração do ENEM e de seu banco de itens. A lógica de transferência desse trabalho para as

fundações privadas poderia agora ser suspensa em função das gradativas melhorias feitas nas

instalações  do  INEP,  que  passou  a  contar  com  um  edifício  próprio  e  também  com  a

implantação de uma área de segurança tecnológica, somadas à crescente qualificação formal

de seu corpo de servidores nas questões referentes à avaliação institucional.183 No entanto,

como o contrato com o CESPE/UNB ainda estava em vigor e com previsão de entrega do

último lote de questões, optou-se por adaptar esse conjunto de itens às disposições da nova

matriz para a realização do ENEM em 2009.

As mudanças, portanto, ocorreram mesmo após a prova de 2010. A partir de então, sob

inteira  responsabilidade  do  INEP,  a  confecção  do  ENEM experimentou  dois  estágios.  O

primeiro deles foi bastante aberto, onde o INEP pretendia recrutar elaboradores de itens entre

tem sido observado até hoje.”
183 É importante apontar que o INEP acabou promovendo um intercâmbio acadêmico com o instituto norte-

americano  Educational Testing Service (ETS), sediado em Princeton. Parte importante dos servidores do
INEP fizeram cursos e capacitações neste instituto, incluindo pós-graduações em nível de doutoramento.
Esse movimento não acarretou uma mudança nos aspectos estatísticos e psicométricos anteriores do ENEM,
sendo  correto  apontar  a  existência  de  um  processo  grande  de  aprimoramento  técnico  dos  servidores
diretamente  envolvidos.  Segundo  Patrícia  Gomes:  “E  tem  um  lugar  que  a  gente  é  muito  ligado,  em
Princeton, o ETS. A gente vai para o ETS fazer curso, e a gente traz de lá tecnologia. Porque eles têm essa
tecnologia  muito  avançada  em fazer  o  teste,  interpretar  a  escala,  publicar  os  resultados,  incluindo a
produção de boletins mais eficientes para a sociedade.”
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os professores brasileiros das diversas regiões do país e atuantes nas diferentes modalidades

de ensino. Nesse padrão, o processo inicial de revisão dos itens elaborados seria feito também

pelos professores participantes, cabendo aos servidores diretamente vinculados ao INEP os

procedimentos finais de revisão mais rigorosa, a pré-testagem dos itens para confirmação dos

seus aspectos psicométricos e a montagem final do exame. 

Nesse sentido, foi publicado pelo INEP/MEC um edital apresentando um processo de

seleção  pública,  amplamente  divulgado  nas  várias  redes  da  educação  brasileira,  no  qual

qualquer docente do país poderia se inscrever. Os inscritos tiveram seus currículos avaliados

segundo  os  critérios  previstos  no  edital,  e  os  que  obtiveram  maior  pontuação  foram

convidados a um processo de capacitação organizado integralmente pelo INEP, onde ocorreria

a  última  etapa  da  seleção dos  candidatos  e  a  sua  preparação  técnica  para  que  pudessem

elaborar itens segundo os requisitos da nova matriz do ENEM e da Teoria de Resposta ao Item

(TRI).184 Nessa etapa,  alguns  professores  foram classificados como elaboradores  de  itens,

outros como elaboradores e revisores, e um grupo bem restrito desses inscritos foi convidado,

ao lado de técnicos do INEP, para integrar o comitê que montaria anualmente a prova do

ENEM.185

Após a seleção desses profissionais, com capacitações sendo realizadas nas diversas

regiões do país, o INEP coordenou um grande evento para alimentação do banco de itens do

ENEM. Esse evento representou a reunião em Brasília, já com o sistema de segurança do

INEP começando seu funcionamento, dos professores selecionados para uma temporada de

elaboração e revisão massiva de itens no modelo proposto pela nova matriz. Essa metodologia

centralizada acabou sendo avaliada como pouco eficiente por diversas razões. Na opinião de

Patrícia Gomes:

184 Metodologia utilizada em avaliações de larga escala baseada em critérios psicométricos e estatísticos para a
elaboração da estrutura da prova e dos procedimentos de cálculo da nota final. Julgamos que uma avaliação
mais detida sobre os elementos constitutivos da TRI escaparia aos objetivos de nosso trabalho.

185 Um dos entrevistados por nós foi Tarcísio Motta, professor de história do Colégio Pedro II que integrou esse
comitê mais restrito de deliberação sobre o exame. Segundo Tarcísio: “Bem, eu primeiro participei de um
processo de seleção pública. Estava no Colégio Pedro II e o INEP divulgou um edital em que convidavam
professores para fazer um processo de seleção. Me inscrevi e a gente então fez um processo de capacitação
em um hotel  no  Largo  do  Machado  (Rio  de  Janeiro  –  RJ).  (…)  Ao  final  dessa  capacitação,  a  gente
elaborava por conta própria um item e este seguia para o pessoal da coordenação avaliar e definir, a partir
desse material, quem seria chamado para o processo global de elaboração. Foi com base nesse item que eu
fui classificado e, posteriormente, selecionado para ser elaborador e revisor de itens.” Mais adiante em
nossa entrevista, Tarcísio apontou: “Eu cheguei a revisar e fazer preparação de itens para a pré-testagem e
seleção de itens para a prova quando os itens já eram preparados pelas universidades. (…)”

Sobre  esse processo,  também há uma declaração  de Taíse  Liocádio interessante sobre  algumas
características sociológicas dessa metodologia de ação: “Havia professores das redes municipais de diversas
localidades do país, de norte a sul, professores de institutos federais, de universidades, de escolas muito
conhecidas (como no caso do Colégio Pedro II). Enfim, foi formado um grupo bastante eclético, que dava
para a gente uma representatividade do que era a educação no país.”
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Teve  esse  processo inicial  que a  gente  chamou de oficina.  A gente  queria  formar  as
pessoas. Então, trouxemos para Brasília os 250 professores que pontuaram melhor (era
um  edital,  uma  chamada  pública),  segundo  nossos  critérios  em  2010,  e  então  nós
passamos uma semana em Brasília para capacitação. (…) Claro, a gente já tinha dado nos
estados  a  parte  da  tecnologia  do  item,  mas  a  gente  não  tinha  como  cumprir  o
planejamento de acompanhar, estar junto, infelizmente. O modo como a gente faz esse
item é artesanal, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro: ele é artesanal. A
gente não espera que nem o professor de universidade, nem de ensino médio venha com
itens ótimos, porque ele é um processo artesanal que precisa de muitas idas e vindas.
(Patrícia Gomes em depoimento à nossa pesquisa.)

Sobre o mesmo processo, assim manifestou-se Tarcísio Motta:

Eles primeiro fazem esse processo gigantesco de reunir, em uma semana inteira, todo
mundo no mesmo hotel. Com essa metodologia, houve uma quantidade enorme de itens
que depois não foram aproveitados. (…) Como funcionava o processo? Eu elaborava um
item, jogava ele no sistema e uma pessoa que estava cadastrada como revisora iria revisar
esse item, fazendo críticas, fazendo propostas, e devolvendo o item para o elaborador. E o
elaborador, então, tinha o momento de refazer o seu item e devolver novamente. Persistia
esse “pingue-pongue” até que o item fosse aprovado. (…)

O problema é que (…) havia cotas que você precisava cumprir de itens e você ganhava
também pela revisão deles. Não para cada vez que o item fosse e voltasse, mas sim a cada
vez que você aprovasse um item na revisão. Então, vai chegando no final da semana e as
pessoas estão absolutamente pressionadas para baterem suas cotas, para terem direito a
receber alguma coisa (…). Assim, quando chega-se ao final do processo, no momento já
de elaboração da prova, você percebe que o banco de itens é grande, mas de péssima
qualidade.  E  que,  portanto,  era  preciso  mudar  o  mecanismo de  elaboração.  (Tarcísio
Motta em depoimento à nossa pesquisa.)

Os problemas relatados pelos entrevistados fundamentaram a opção dos dirigentes do

INEP e do MEC de modificar o processo de captação de itens para o banco do ENEM. Aos

poucos, a metodologia foi sendo descentralizada ao mesmo tempo em que as universidades

foram  assumindo  responsabilidades  maiores  dentro  dessa  estrutura.  De  acordo  com  o

depoimento de Taíse Liocádio, mesmo com todo o processo de reconstrução da matriz do

ENEM e de organização dos Objetos do Conhecimento no seu interior, ainda havia muita

desconfiança  por  parte  dos  dirigentes  das  universidades  federais  diante  da  eficiência  do

ENEM na seleção dos estudantes para o ensino superior. Assim, uma das formas encontradas

pelo  MEC  de  negociar  a  adesão  ao  SiSU  foi  aumentar  o  quantum de  participação  das

universidades nas engrenagens de produção do ENEM. 

Por essas  razões,  que envolvem dimensões  políticas e  técnicas,  gradativamente foi

sendo construído o segundo e atual modelo de funcionamento da captação de itens ao banco

do  ENEM.  As  mudanças  foram  impulsionadas  a  partir  de  2011,  com  as  demandas  das

universidades em participar da formatação do ENEM coincidindo com uma reorganização
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interna do INEP que pretendia aprumar seus procedimentos internos relativos ao exame.186 De

acordo com os depoimentos,  o INEP divulgou um edital  dirigido às universidades para a

criação de parcerias para a ampliação do Banco Nacional de Itens (BNI) do ENEM. Nesse

formato, as universidades interessadas formalizavam o pedido de integração, posteriormente o

INEP concedia uma contrapartida financeira para a estruturação de um ambiente de segurança

para o trabalho de produção e revisão de itens, que seria também vistoriado por servidores do

instituto. Paralelamente, instaurava-se um trabalho continuado do INEP para a capacitação

dos  professores  da  instituição,  visando  ao  processo  de  elaboração  dos  itens  segundo  os

critérios estabelecidos pela matriz do exame e também pelo modelo psicométrico. Na medida

em que os itens revisados fossem admitidos no BNI, havia o repasse proporcional de recursos

do INEP para as universidades com a finalidade de remunerar esse trabalho.187

É interessante notar que o ingresso das universidades no processo de captação de itens

para  o  ENEM alterou a  metodologia  envolvida  na revisão desse  material.  A maioria  das

instituições acabou adotando o procedimento de revisão colegiada. Segundo essa lógica, os

itens elaborados passaram a ser inseridos no sistema oferecido pelo INEP e,  em seguida,

revisados um a um pelo conjunto dos professores elaboradores através do uso de projetores

multimídia, havendo sempre avaliações coletivas para a aprovação do item. A mudança nesses

procedimentos de captação do BNI, com a transferência para as universidades, ocorreu, no

entanto, com a preservação da composição do comitê responsável pela montagem final da

prova. A equipe do INEP com as funções de realizar a revisão final do item e executar os

procedimentos de pré-testagem continuou trabalhando em parceria com o comitê formado

pela metodologia anterior, que tinha a participação de professores recrutados no processo de

seleção descrito previamente. 

Algumas características dessa engenharia de construção do exame são importantes de

serem destacadas pela pertinência em relação aos nossos objetos de investigação. O primeiro

apontamento é o de que,  na opinião dos servidores do INEP, houve sensível  melhoria na

qualidade  dos  itens  após  o  estabelecimento  dos  atuais  procedimentos  de  alimentação  do

banco, incluindo o processo colegiado de revisão.  Essa melhoria mencionada se relaciona

com aspectos técnicos de elaboração do item, principalmente determinados pelos atributos da

186 Segundo Liocádio, por sugestão dos próprios funcionários do INEP, houve a conformação de duas equipes.
A primeira direcionada à captação de itens ao banco, o que incluía a necessária capacitação dos professores
colaboradores. A segunda equipe ficava responsável pelos procedimentos de pré-testagem (para calibração
dos dispositivos de psicometria), montagem e revisão final da prova. 

187 Nas palavras de Liocádio: “O INEP lançou o edital em 2011, e, assim, a universidade interessada formaliza
o pedido de integração, cabendo ao INEP dar a contrapartida financeira para ela se estruturar fisicamente.
Posteriormente, ocorre um trabalho contínuo de capacitação de professores, captação de itens e de repasse
de recursos para a universidade.”
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psicometria.188 Portanto, após 2011 (provavelmente para o exame de 2012) a prova passou a

ser mais fiel ao modelo idealizado pela mudança da matriz em 2009.

Outra questão relevante está na descentralização da tomada de decisões curriculares na

composição da prova. A matriz que orienta a elaboração dos itens da prova do ENEM está

baseada nos eixos cognitivos, competências e habilidades, o que significa que a produção dos

itens  está  determinada  pelas  habilidades  e  não  pelos  conteúdos  disciplinares  formais.  Os

Objetos  do  conhecimento,  que  integram  o  anexo  IV  da  portaria  (BRASIL,  2009a)  que

estabelece a nova matriz do ENEM, devem limitar a ação dos elaboradores de itens para que

eles não fujam dos assuntos estudados efetivamente no ensino médio. Contudo, para atender à

determinada exigência de uma habilidade, o item poderia ser feito sobre qualquer componente

curricular específico. Segundo Tarcísio Motta:

Havia uma preocupação que era a seguinte: para além da matriz de ciências humanas,
com  as  competências  e  habilidades,  havia  uma  lista  de  conteúdos.  Essa  lista  de
conteúdos,  que estava em tópicos, como no caso da história, pode ser considerada
sempre incompleta. A gente não se prendia muito a ela não. Nunca ficava com a lista
de conteúdos do lado (…)

Não havia  nenhuma imposição temática.  A gente  podia  fazer  itens  sobre  qualquer
conteúdo.  Mas  é  claro  que  na  hora  da  montagem  da  prova,  depois  que  os  itens
voltavam da pré-testagem, havia a tentativa de distribuir as temáticas para não fazer
uma  prova  inteira  sobre  ditadura  militar  ou  Brasil  republicano,  aproveitando,  por
exemplo, alguns itens de história antiga, que eram poucos. (…) E isso não era uma
imposição do próprio INEP, mas às vezes a equipe de elaboração estava pensando com
esse olhar, de tentar distribuir tematicamente a prova para que ela não ficasse em um
só tema ou temporalidade. (Tarcísio Motta em depoimento à nossa pesquisa.)

Por  essas  razões,  as  temáticas  que  efetivamente  povoam  a  prova  descendem  do

desenho curricular que habita o banco de itens, respondendo mais pelas escolhas dominantes

entre os elaboradores de itens que das decisões tomadas por instâncias superiores do INEP.

Esse é um aspecto importante da análise curricular das provas do ENEM.

Isto  posto,  é  preciso  retornar  à  questão  política  mais  ampla.  Nitidamente,  na

alternância do neoliberalismo do governo Cardoso (1995-2002) para o social-liberalismo do

período governado por Lula da Silva (2003-2010), ocorreu um processo que vimos chamando

de estatização do ENEM. Essa formulação decorre de duas dimensões referentes à produção

do exame. Em primeiro lugar destacamos a matriz da prova. Na época do governo Cardoso, a

minuta  da  matriz  do  exame  tinha  sido  encomendada  junto  a  fundações  privadas,  sendo

188 Segundo Taíse Liocádio: “Então, hoje em dia a gente consegue ter uma validação mais consistente desse
item. Lembro que, no outro formato, quando me chamavam para montar a prova, dava um certo frio na
barriga, e hoje em dia já não dá tanto porque não está mais sendo validada por mim. Porque por trás de
quem está montando a prova tem umas quarenta pessoas que trabalharam sobre o item fazendo revisão,
contribuições, análises críticas. Hoje em dia, isso tudo dá bem mais segurança para a gente.”
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posteriormente analisada por órgãos do governo que possuíam pouca capacidade técnica (em

razão da pequena quantidade de servidores) para a dissecação desse material.  Ademais,  a

maioria dos cargos de chefia, que ao fim e ao cabo eram responsáveis pelas grandes decisões,

foram ocupados através da indicação de intelectuais organizadores do projeto educacional

neoliberal. Isso significa que a maioria dos postos referentes à educação do governo federal

estavam ocupados  por  especialistas  com grande relação com o capital  privado,  conforme

pudemos observar a partir da análise dos seus currículos, dirigindo toda a política de avaliação

envolvida  no  ENEM  em  harmonia  com  o  pensamento  educacional  de  matriz  liberal  e

neotecnicista.

A  passagem  ao  social-liberalismo,  conforme  averiguamos  longamente,  não

representou nem o abandono das práticas neotecnicistas em curso, nem uma mudança drástica

nos parâmetros curriculares da educação básica. Mesmo assim, não seria possível afirmar que

tudo permaneceu como dantes no quartel  de Abrantes. A decisão ministerial de ampliar o

ENEM, abrangendo as funções desempenhadas até então pelo ENCCEJA e alongando seus

objetivos,  evidentemente  manteve  intata  ou até  mesmo dilatou  a  inspiração neotecnicista.

Todavia, a nova matriz de 2009 foi construída a partir de um grupo de trabalho que reuniu,

além  de  especialistas  do  MEC,  representantes  de  governos  municipais,  estaduais  e  das

universidades federais. Uma composição, portanto, com perfil mais amplo que o da fração

política estabelecida no governo federal,  aspirando a uma política de estado para além da

transitoriedade  governamental.  Também  é  muito  importante  anotar  as  modificações

impactantes experimentadas pelo INEP nesse mesmo período. O instituto deixou de ser um

pequeno escritório de gerência de contratos e terceirizações para transformar-se efetivamente

em um grande centro de pesquisas educacionais, em muito atrelado às políticas nacionais de

avaliação, com especialistas em todas as frentes relevantes para a confecção de avaliações

institucionais. Ou seja, o MEC preparou-se, com base em um grande efetivo de servidores

concursados  especialistas,  para  assumir  todas  as  responsabilidades  decorrentes  da

reestruturação da matriz do ENEM e viabilizar seu cumprimento de modo rigoroso.

A outra dimensão em que ocorreu o processo de estatização é referente à elaboração

propriamente da prova. No modelo neoliberal anterior, os itens eram comprados de fundações

privadas e os órgãos competentes do governo não possuíam sequer capacidade operacional

para revisão da totalidade desse material, cuja verificação de qualidade (validação) ocorria de

modo amostral.189 Especialmente após o segundo mandato de Lula da Silva, na preparação

189 As  compras,  segundo  entrevistas  realizadas  por  nós,  tinham  a  entrega  dos  itens  programada  de  modo
parcelado para viabilizar a validação (mesmo que por amostragem) de uma quantidade grande de itens.
Ainda que esta metodologia permanecesse relacionada a processos durante o governo Lula da Silva (PT),
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para a reforma do ENEM de 2009, ocorreu um progressivo investimento no INEP, que proveu

o órgão de capacidade técnica para o trabalho com avaliações institucionais, cuja substância

estava  nas  novas  instalações  do  órgão (especialmente  com a  criação  de  um ambiente  de

segurança),  no  convênio  com  o  ETS  em  Princeton,  na  ampla  contratação  de  pessoal

especializado nas diversas áreas implicadas nas avaliações em larga escala e na formulação do

plano  de  carreira  que  recompensava  a  titulação  em  pós-graduação  (o  que  levou  parte

importante desses servidores às atividades acadêmicas de pesquisa na área de avaliação).

Mais importante, no entanto, é atentar para o método de abastecimento do banco de

itens no ENEM. Nas duas fases que procuramos descrever, é possível notar um amplo sentido

público que contrasta expressamente com a ideia da aquisição da prova mediante licitações

junto a fundações privadas. Seja na abandonada metodologia de participação dos professores

nas oficinas em Brasília, seja com a celebração de convênios com as universidades públicas, a

confecção do exame passou a envolver diretamente docentes e pesquisadores das diversas

áreas da educação. Ou seja, a matriz do exame e a confecção da avaliação (da elaboração dos

itens à disseminação de seus resultados) passaram a ficar sob a dependência do trabalho de

servidores  públicos  especialistas  e  de  órgãos  públicos  capacitados,  apesar  da  inviolada

permanência do espírito do neotecnicismo.

4.4 – Consequências do ENEM para o Ensino Médio no Brasil.

Existe  um raciocínio,  expresso  no  trabalho  de  Fátima Antunes  e  Virgínio  Sá,  que

julgamos  preciosíssimo  e  desejamos  ressaltar.  Os  autores,  pensando  a  regulação  que  os

governos atualmente têm exercido sobre o universo da educação, concluem o seguinte:

Nesse sentido, segundo análises recentes, a forma da regulação ter-se-á deslocado, nos
últimos anos, de uma regulação através dos inputs – isto é, das condições fornecidas ao
sistema  educativo  –  para  uma  regulação  a  posteriori,  assente  em  determinadas
realizações (outputs) do sistema. Assim, os resultados requeridos do funcionamento dos
sistemas educativos devem ser traduzidos em desempenhos exibidos pelas escolas e face
aos quais estas serão avaliadas. (ANTUNES e SÁ, 2010, p. 113, grifos dos autores)

eles  ainda preservavam muito do legado do governo anterior,  pois ainda não havia ocorrido a massiva
contratação  de  servidores  a  partir  de  2006-2008.  Nos  termos  de  Taíse  Liocádio:  “Por  termos  poucos
servidores, conseguíamos fazer a análise de apenas uma amostra desses itens. Nós não conseguíamos ver
todos eles. A equipe que tínhamos (…) era composta de uma servidora contratada, que não era da carreira,
além de mais dois colegas (um pedagogo e um filósofo) e eu, com formação em geografia. Então não era
possível  fazer  o  atendimento  e  dar  o  aval  aos  itens  de  todas  as  áreas.  Nós  não  trabalhávamos
exclusivamente com ciências humanas, pois nós fazíamos a aquisição de itens para linguagens e códigos,
matemática, ciências da natureza e ciências humanas.”
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Pelos  motivos  expostos  pelos  autores,  as  avaliações  externas  passaram  a  exercer

enorme pressão sobre os agentes educacionais de diversos níveis, e acreditamos firmemente

que esses  condicionantes  estão  muito evidentes  quando tratamos do ENEM. Basicamente

temos considerado a avaliação externa e a confecção do exame (da prova,  tomada em si)

como  coisas  iguais.  Porém,  talvez  seja  necessário  apontar  uma  importante  distinção.

Entendemos que a avaliação externa, e temos aí por objeto o ENEM, deve se referir a um

processo mais abrangente que incluiria, ao menos: a) a instância avaliadora, que neste caso

específico é o próprio governo federal; b) a designação daquilo que se deseja avaliar, onde

figuram todas as definições e opções teórico-metodológicas a que nos referimos, além do

recorte  de  público  almejado;  c)  as  funções  dessa  avaliação,  que  englobam  as  três

possibilidades  sugeridas  por  Domingos Fernandes  (certificação,  seleção e  controle);  d)  as

técnicas de produção do exame, incluindo a primazia das questões de múltipla escolha e sua

matriz de competências e habilidades; e) além da divulgação pública dos resultados e dos

impactos sociais desse procedimento. 

Dessa forma, tratar o ENEM como elemento integrante do universo das avaliações

externas significa compreender as imbricações desses múltiplos fatores, e também rejeitar a

análise  das  características  do  exame  isoladas  de  seu  contexto  e  apenas  consideradas

tecnicamente  por  si.  A  partir  dessas  balizas,  formularemos  alguns  posicionamentos

necessários  em torno  do  que  representa  o  ENEM,  em suas  configurações  atuais,  para  o

funcionamento do Ensino Médio no Brasil.

4.4.1 – Os   rankings   e escalas – medidas do fracasso ou sucesso escolar.

Há uma argumentação de Philippe Perrenoud, citada por Antunes e Sá,  que indica

aproximadamente  o  seguinte:  nossa  sociedade  possui  um  enraizado  hábito  de  construir

hierarquias, que se encontra fortemente representado nas práticas escolares. Levada ao seu

limite, essa tese sustenta que a organização escolar produz, a partir de seus próprios elementos

cotidianos, uma rotina de hierarquizações que acaba por engendrar simultaneamente o grupo

dos bem sucedidos, alunos que se aproximam, por seu desempenho nas avaliações internas,

do modelo idealizado de estudante, bem como produz, no mesmo ato, o grupo dos alunos que

fracassaram. Ou seja, quando um exame cria um parâmetro vinculado a uma ideia qualquer de

sucesso ou excelência associada à hierarquização, sua aplicação imediatamente distingue os

mais e os menos aptos, o que implica na consequente criação do sucesso e do fracasso.

Esses  termos – sucesso e  fracasso – exercem imensa pressão sobre  a  organização

escolar  em tempos  históricos  marcados  pela  supremacia  dos  mercados  e  pelas  ideias  de

238



competitividade, individualismo, etc. Portanto, a operação de publicizar os resultados obtidos

no ENEM, que  possibilita  aos  meios  de  mídia  e  aos  empresários  do ramo educacional  a

confecção de rankings de desempenho das instituições, desperta um desejo adaptativo (muito

forte, por exemplo, nas definições curriculares) entre as escolas diante do anseio de melhoria

de  seus  índices.  Um  aspecto  do  ENEM  que  agrava  essa  condição  é  o  fato  de  que,  na

elaboração dos resultados, apenas o desempenho no exame é utilizado no cálculo do índice.190

Como apontou Domingos Fernandes, em muitos países o resultado final é uma composição

mesclada, onde uma parte percentual do índice de desempenho é composta pela avaliação

externa e a outra parte por avaliações das próprias instituições de ensino. Apesar de ser uma

avaliação  com  múltiplas  funções,  as  escolas,  que  acompanharam  cotidianamente  o

desenvolvimento  de  cada  estudante,  não  possuem  nenhuma  responsabilidade  direta  na

formação do resultado da avaliação.

Ademais,  a  elaboração  do  ENEM  poderia  ter  sido  negociada  amplamente  com  a

sociedade e sua constituição não contempla uma multiplicidade de visões distintas sobre a

educação, estando criteriosamente delimitadas as opções teóricas de sua formulação. Por essa

razão, os  rankings estão longe de traduzir uma ideia global ou consensualizada de critérios

definidores do sucesso ou fracasso escolar, simplesmente demonstrando aquelas instituições

ou alunos com alto grau de adaptação ou compatibilidade formativa, traduzida em resultados

elevados,  apartados  dos  demais  que,  uma  vez  inadaptados  ou  incompatíveis,  obtiveram

índices mais baixos. A vocação social para hierarquização termina por associar o diferente –

pois não adaptado – ao fracassado e assim nasce, juntamente com o exame, mais um índice de

atribuição de mérito e medição (criação) do sucesso/fracasso.

Sobre essas questões, Antunes e Sá comentam situação semelhante em referência ao

funcionamento da educação portuguesa. Segundo os autores:

Se esta equação positiva entre objetivos/fins e resultados é relativamente inquestionável
em  abstrato,  quando  se  trata  do  desenvolvimento  e  formação  de  seres  humanos,  de
projetos  de  sociedade,  comunidade,  identidade  e  humanidade,  o  acordo  só  pode  ser
construído, provisório, negociado e resultado de confrontos, conflitos e eventualmente

190 É importante destacar que as entrevistas que fizemos com funcionários do INEP apontaram que a confecção
do ranking é uma política ministerial que figura entre os objetivos do exame, sobre a qual o instituto é mero
executor. Ainda assim, o INEP tem adotado recentemente a publicação do desempenho das escolas associada
a outras variáveis com o intuito de evitar as manobras de empresários do ensino privado para maquiar o
resultado de suas escolas. Nas palavras de Patrícia Gomes: “O primeiro ENEM por escola foi o G1 que
avisou pra gente que tinha sido publicado.  Porque a gente entregou os dados, estávamos esperando a
reunião para conversar, para explicar o dado, para dizer que não era para ranking. O que foi publicado?
Ranking. (…) Aí é uma semana de discurso, de tristeza dos técnicos, porque a gente não está aqui pra isso.
O que a gente viu: que tem algumas atitudes políticas que a gente não tem acesso, então a gente tem que
tentar entregar dados trancados no Excel, com filtros. E com o ENEM por escola, vamos agregar fatores
associados, porque agora você faz por porte.”
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compromissos. Olhada desta forma, a utilização dos resultados dos alunos nos exames
como medida da qualidade e eficácia de uma escola e expressão do seu desempenho
revela,  por  um lado,  a  força  da  lógica  industrial (…)  no  mundo  da  educação,  mas
também os matizes com que aqueles objetos são interpretados (por exemplo, tomar como
parâmetro  a  coincidência  ou  proximidade  entre  a  média  dos  alunos  internos191 e  a
nacional; ou entre a média das classificações internas e a daquelas obtidas nos exames
pelos mesmos estudantes;  ou adotar ambos). (ANTUNES e SÁ, 2010, p. 122, grifos
nossos)

Da forma como está, o ENEM hoje depende imensamente da legitimidade conferida

pelo  Ministério  da  Educação  em  associação  com  outras  esferas  governamentais,  e

crescentemente pelas universidades brasileiras, porque, mesmo que sua fundamentação seja

sólida em termos científicos e pedagógicos, há uma parcela de arbitrariedade na confecção

desses critérios. Para além disso, o resultado final hierarquizado está em sua lógica vinculado

a uma vertente competitiva e meritocrática, dado que “quando se fala das melhores escolas,

se  evoca seleção e discriminação mais  do que democratização e  inclusão em educação”

(ANTUNES e SÁ, 2010, p. 137). Por essa razão, a elaboração do ranking pode gerar efeitos

muito  negativos,  tais  como colaborar  para  criação de  estigmas  entre  as  escolas  de  baixo

desempenho, desmoralizando seus professores e a comunidade do entorno, apesar de muitas

vezes elas estarem reunidas em um genuíno esforço pela melhoria qualitativa de seu ensino.

Quando é desconsiderada essa contextualização social, o estigma do fracasso normalmente

recai  sobre  as  classes  proletarizadas  e  a  educação  pública.  Isso  significa  que  é  limitado

avaliar-se uma instituição ou seus professores através do desempenho de seus estudantes, e

essa associação indireta se mostra uma das maiores vilanias da elaboração dos  rankings  de

desempenho. Citando uma extensa bibliografia, Domingos Fernandes conclui:

Apesar de (…) os resultados dos alunos estarem necessariamente relacionados com o
que lhes é ensinado e como lhes é ensinado, é redutor e precipitado avaliar uma escola
e seus professores com base exclusiva em tais resultados. A investigação já há muitos
anos tem mostrado isso mesmo, assim como a dificuldade e a complexidade de se
conceberem sistemas de avaliação dos professores e das escolas que sejam exequíveis
e  contribuam  efetivamente  para  a  melhoria  dos  sistemas  educacionais.
(FERNANDES, 2009, p. 124.)

De  todo  esse  debate,  cuja  centralidade  está  nos  fundamentos  do  neotecnicismo,

sustentamos as seguintes conclusões:

191 O autor se refere aqui a uma determinada modalidade presente nos exames nacionais de conclusão do ensino
secundário em Portugal. São considerados alunos internos aqueles que estão concluindo o ano letivo na
instituição assinalada. Por outro lado, os alunos externos são os autopropostos em relação ao vínculo com a
escola,  podendo ter  cursado parcialmente o currículo escolar  na instituição,  por exemplo, e,  assim, não
possuem mais matrícula no momento da inscrição no exame.
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a) A publicação de rankings de desempenho das instituições a partir das notas do ENEM é

antitética  a  um  ensino  pautado  pela  democracia  e  pela  colaboração  das  comunidades

escolares,  sendo  mais  compatível  com  os  interesses  privados  de  mercado  e  a  lógica  de

competição entre seus agentes. Obedece, no caso brasileiro, às necessidades mais imediatas de

propaganda do ensino particular,  como atestado da “qualidade” dessas instituições  na sua

busca por mais matrículas e lucros. A suspensão da publicização desses resultados é cada vez

mais uma atitude responsável e necessária, podendo, alternativamente, serem disponibilizados

boletins  de  desempenho  individual  às  famílias  e  alunos,  além  de,  mediante  requisição,

análises qualitativas dos resultados das escolas. Como atestam Antunes e Sá (2010, p. 139),

anteriormente à formação do ranking era possível medir a qualidade das instituições escolares

por critérios quantitativos e qualitativos, e essa possibilidade não será extinta com a supressão

do  rankeamento (que,  de  mais  a  mais,  deixa  sempre  as  escolas  públicas  na  condição  de

portadoras do fracasso). Além disso, Luiz Carlos de Freitas (2012) ainda aponta os exemplos

da  Finlândia  e  do  Uruguai,  países  que  possuem exames  nacionais  de  avaliação  mas  que

rejeitam a formulação dos rankings de desempenho.

b) Seria interessante debater, pelo acúmulo de  funções em torno do ENEM, a possibilidade

desta avaliação, ou de seus processos seletivos associados, incluir as notas de desempenho

auferidas  pelas  escolas,  conforme  acontece  em  muitos  países  da  Europa.  Essa  medida

consideraria  todo  o  contexto  –  social  e  pedagógico  –  em  que  a  instituição  atua,  e  não

exclusivamente  os  critérios  estabelecidos  pela  matriz  do  exame,  além  de  dividir

responsabilidades sociais com aqueles que acompanham o cotidiano de desenvolvimento dos

estudantes. Não é demais insistir que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB,

promulgada em 1996) assegura a pluralidade de concepções pedagógicas como um direito da

educação brasileira, apesar de o ENEM assumir apenas um modelo pedagógico ou doutrina

para orientar sua construção.

c) Sendo o Brasil um país territorialmente muito grande, culturalmente diversificado e com

grandes desafios referentes às desigualdades econômicas, é necessário negociar amplamente

os critérios de uma avaliação nacional. Mais ainda, o ideal é que tal avaliação fosse plural e

não afiliada somente a um determinado entendimento sobre a educação. Nesse ponto, não há

qualquer  objeção  direta  à  opção  pelo  construtivismo  com  referência  em  Piaget,  mas  ao

exclusivismo dessa escolha. O peso dessa arbitrariedade certamente poderia ser reduzido ou

até eliminado se as instituições escolares, conforme apontamos, participassem da composição
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das notas finais da avaliação.

4.4.2 – Os efeitos de responsabilização ou   accountability  .

As pesquisadoras Alicia Bonamino e Sandra Zákia Souza propõem a existência de três

diferentes gerações ao se estudar as avaliações em larga escala no Brasil (BONAMINO e

SOUZA, 2012). A primeira geração teria sido inaugurada pelo Sistema Nacional de Avaliação

da  Educação  Básica  (SAEB),  implementado  pelo  Ministério  da  Educação,  em  1991.  A

avaliação era composta pela aplicação de um exame aos alunos no momento da conclusão dos

dois ciclos do ensino fundamental (antigo primeiro grau) e também do ensino médio (antigo

segundo  grau).  Essa  avaliação,  que  ainda  existe  e  se  modificou  em anos  mais  recentes,

manteve a diretriz geral de servir como diagnóstico sobre o andamento do ensino no país,

tendo uma matriz constituída a partir da síntese dos currículos praticados nas diversas redes

de ensino. 

O SAEB, como defendem as autoras, contém as principais características da primeira

fase das avaliações externas no país. Ela tem como propósito levantar informações sobre a

situação do ensino no Brasil, sem nenhum tipo de consequência direta de seus resultados para

as escolas avaliadas ou para as redes a que pertencem. Essa é uma espécie de avaliação cuja

aplicação,  segundo  os  órgãos  oficiais,  pretende  gerar  subsídios  para  a  realização  de

diagnósticos  e  embasar  a  elaboração  e  implementação  de  políticas  públicas  voltadas  ao

aprimoramento da educação.

A  segunda  e  a  terceira  gerações  de  avaliação,  de  outro  lado,  possuem  como

característica a presença de práticas chamadas pelas autoras de responsabilização, no primeiro

caso, de forma mais branda e, no segundo caso, mais forte, também consideradas como uma

espécie de prestação de contas desses resultados para a sociedade. Assim, segundo as autoras:

Avaliações de segunda geração, por sua vez, contemplam, além da divulgação pública, a
devolução dos resultados para as escolas, sem estabelecer consequências materiais. (…)
Esse tipo de mecanismo de responsabilização tem como pressuposto que o conhecimento
dos resultados favorece a mobilização das equipes escolares para a melhoria da educação,
bem como a pressão dos pais e da comunidade sobre a escola. (BONAMINO e SOUZA,
2012, p. 375.)

Finalmente, a terceira e última geração das avaliações externas no Brasil contempla

uma  responsabilização  forte,  traduzida  na  política  de  punições  ou  recompensas  pelo

desempenho obtido nos testes. O exemplo analisado no artigo pelas autoras, de uma avaliação

de segunda geração, é a Prova Brasil,  cujos resultados são públicos e permitem a análise
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comparativa do desempenho entre diferentes escolas, especialmente após o estabelecimento

do  IDEB por  escola.  A terceira  geração,  por  outro  lado,  se  refere,  no  artigo  citado,  aos

sistemas  estaduais  de  avaliação  de  São  Paulo  e  Pernambuco,  onde  o  alcance  das  metas

estipuladas pelas secretarias estaduais se transformam em bônus salariais para os professores

das escolas.

Segundo as autoras, a política de responsabilização das avaliações em educação são

justificadas  com  base  em  argumentos  relacionados  à  gestão  democrática  das  escolas.

Basicamente sua sustentação parte de duas ideias importantes:  o  feedback oferecido pelas

avaliações  permitiria  um  engajamento  qualificado  da  comunidade  escolar  nos  canais

democráticos previstos de participação, além de funcionar como uma prestação de contas dos

governantes diante da sociedade civil (de acordo com os conceitos liberais de funcionamento

dos governos).

Ainda  assim,  o  trabalho  citado  de  Alicia  Bonamino  e  Sandra  Souza  não  trata

diretamente  do ENEM e,  por  esse motivo,  sua inserção nesse  panorama das  gerações  de

avaliação  ficará  sob  nossa  responsabilidade.  Como  o  “sucesso”  no  ENEM  condiciona  a

obtenção da diplomação de ensino médio, para os candidatos que escolherem a certificação

com  antecedência,  e  também  regula  a  possibilidade  de  acesso  para  a  maior  parte  das

universidades federais brasileiras (que possuem a reputação de serem centros de excelência

em pesquisa e ensino) para todos os inscritos, acreditamos ser o ENEM uma avaliação, hoje,

de forte sedimentação do conceito de responsabilização. Sua ocorrência não deve ser limitada

à  divulgação do desempenho das  escolas,  como ocorre  com a Prova Brasil.  Além das  já

citadas funções de seleção e certificação, a divulgação dos rankings a partir dos resultados das

escolas está diretamente associada, no setor privado, a uma maior ou menor possibilidade de

atrair consumidores através do marketing em torno da qualidade do ensino oferecido. 

Essa orientação para o funcionamento das avaliações em larga escala é a que produz as

mais importantes consequências na organização do trabalho escolar cotidiano. As políticas de

responsabilização têm, em sua natureza, o objetivo de incentivar as boas práticas de ensino e

induzir  uma melhoria  geral  da  qualidade  do  ensino.  Todavia,  como atestam Bonamino  e

Souza:

(…)  evidências  nacionais  e  internacionais  mostram  que  principalmente  o  uso  de
resultados  das  avaliações  de  terceira  geração  para  informar  iniciativas  de
responsabilização  forte  pode  envolver  riscos  para  o  currículo  escolar.  Um  deles  é  a
situação  conhecida  como  ensinar  para  o  teste,  que  ocorre  quando  os  professores
concentram  seus  esforços  preferencialmente  nos  tópicos  que  são  avaliados  e
desconsideram aspectos  importantes  do  currículo,  inclusive  de  caráter  não  cognitivo.
(BONAMINO e SOUZA, 2012, p. 383)
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As ideias apresentadas delineando o termo “responsabilização” (forte ou fraca) vão ao

encontro  das  preocupações  de  Almerindo  Afonso  ao  tratar  das  questões  ligadas  ao

accountability (AFONSO, 2010). Esse termo, segundo Afonso, não possui tradução literal no

idioma português, o que contribui, em nosso caso, para a complexidade implicada em sua

utilização.  Em  uma  primeira  aproximação,  seria  possível  considerar  o  vocábulo

accountability  como  próximo  à  expressão  prestação  de  contas.  Por  esse  motivo,  o  seu

exercício supõe a ocorrência de políticas públicas em um regime de democracia que envolva a

existência de direitos fiadores de uma ideia de cidadania, onde a  accountability  é apontada

como um suporte necessário ao exercício participativo da cidadania ativa. De qualquer modo,

o  tratamento  proposto  por  Afonso  aproxima-se  das  construções  analíticas  apontadas  de

Bonamino e Souza que resultaram no termo responsabilização.192

A complexidade  teórica  das  questões  relativas  ao  estado,  e  suas  imbricações  com

sociedade civil, classes sociais e etc., sugerem a existência de várias formas ou modelos sobre

como lidar com a  accountability  ou responsabilização.  Almerindo Afonso situa os impactos

desses  modelos  a  partir  da  perspectiva  histórica  em  que  estes  instrumentos  foram

multiplicados, ou seja, sob a hegemonia neoliberal ou neoconservadora que passou a orientar

parte importante das políticas de estado no capitalismo a partir do final do século XX. Nesse

contexto,  as  relações  entre  políticas  de  avaliação  e  o  exercício  da   accountability  foram

intencionalmente reforçadas, segundo o autor, direcionadas aos seguintes aspectos do novo

tipo de governança:

i) quando a crise da escola começou a ser atribuída a certos métodos pedagógicos e ao
suposto  mau  uso  da  autonomia  profissional  dos  professores,  e  foi  agravada  pelas
repercussões sociais dos estudos internacionais comparativos e dos rankings relativos aos
resultados  escolares  (…);  ii)  quando  a  emergência  neoliberal  e  neoconservadora  se
traduziu na criação de mercados e quase mercados em educação e na valorização da
liberdade de escolha educacional das famílias (…); iii) quando o Estado se tornou mais
forte, não apenas para (paradoxalmente) impor sua própria redução no campo econômico,
mas também para reassumir mais explicitamente certas funções, nomeadamente através
da  definição  mais  apertada  de  objetivos  e  padrões  educacionais  (…);  iv)  quando  a
retração  (real  ou  ideologicamente  construída)  dos  Estados-providência  levou  à
racionalização de custos  e investimentos públicos e  permitiu a indução de lógicas  de
corresponsabilização da sociedade civil (…); v) quando a exigência de transparência é
acompanhada pelo direito democrático dos cidadãos à informação e ao exercício legítimo
de  controle  social  sobre  o que  ocorre  nas  instituições  públicas  é  esperada também a
valorização de processos de avaliação e accountability. (AFONSO, 2010, pp. 158-159)

É muito interessante a relação construída por Almerindo Afonso entre a proliferação

de modelos de accountability e a emergência do “Estado-avaliador”. A pouca possibilidade de

192 Trataremos, portanto, responsabilização e accountability como conceitos equivalentes.
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negociar amplamente com a sociedade as políticas educacionais de avaliação reforça uma

perspectiva de gestão baseada na hierarquia impositiva,  complementada pelas políticas de

responsabilização e  accountability.  Dessa forma, Afonso ainda destaca que, na maioria dos

casos, as avaliações implicadas nesses processos de  accountability  têm como característica

uma  visão  simplista  do  processo  de  ensino-aprendizagem,  baseando-se  em  exames

estandardizados e em avaliações de dimensão apenas quantitativa. (AFONSO, 2010, p. 160.)

É exatamente esse contexto político, delineado por Afonso, que anima o surgimento do

ENEM no Brasil, em 1998. Porém, a análise feita por nós das bases teórico-metodológicas

que  embasam  o  exame,  além  das  mudanças  nele  ocorridas  mais  recentemente,  sugere  a

necessidade de uma apreciação um pouco mais detalhada. 

Em primeiro lugar, destacamos o deliberado esforço do governo brasileiro em dilatar

as possibilidades de responsabilização e accountability ligadas ao ENEM. Isso se deve à sua

função de certificação e também – sendo fundamentalmente por isso que concluímos se tratar

de uma política deliberada – pela criação do SiSU. Nosso raciocínio acompanha o seguinte fio

condutor:  se  as  universidades  federais  possuem autonomia  pedagógica e  administrativa,  a

adesão de cada uma delas ao SiSU está mais próxima de uma decisão interna do que de uma

imposição de caráter administrativo em nível ministerial.  O esforço de convencimento das

universidades a aderirem ao SiSU significou uma intenção deliberada e muito enérgica de

fortalecer  o  ENEM enquanto  instrumento  de  avaliação  –  sobretudo  em seus  aspectos  de

responsabilização  através  dos  rankings.  Esse  empenho,  paralelamente,  teve  como

consequência a transferência, para as universidades, de parte das responsabilidades sobre a

confecção do exame, conforme apontamos anteriormente. 

Trata-se, portanto, conforme Antunes e Sá assinalaram, de reforçar os instrumentos de

output na regulação do ensino médio brasileiro. Especificamente, nosso raciocínio é o de que

as diretrizes teórico-metodológicas presentes na matriz do ENEM não são diretrizes dirigidas

apenas à construção de um teste estandardizado. São, mais profundamente, diretrizes que, na

ótica  dos  formuladores  das  políticas  governamentais,  deveriam  ser  assimiladas

progressivamente pelos diversos sistemas de educação do país e, nessa direção, o ENEM se

transforma em um poderoso expediente de constrição sobre as escolas, não importando se

públicas ou privadas. No caderno de textos teórico-metodológicos do ENEM, publicado em

2009, mesmo ano da mudança realizada na matriz da prova, há um texto assinado por Raul

Magalhães que propõe o seguinte:

Estas características da prova transformaram o ENEM em um poderoso indutor das
mudanças em andamento na escola brasileira. Como a prova enfatiza estruturas de
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inteligência dos participantes, ela está contribuindo de maneira significativa para a
consolidação dos pressupostos dos Parâmetros Curriculares Nacionais e dos critérios
de avaliação das aprendizagens significativas dos conteúdos de Ciências Humanas,
numa perspectiva interdisciplinar. (GUIMARÃES, 2009, p. 75) 193

A divulgação  do  ranking,  que,  como  argumentamos,  mede  mais  a  capacidade  de

adaptação das unidades que propriamente critérios universais de qualidade, torna-se, nesse

contexto,  um  reforço  à  capacidade  de  persuasão  e  controle  do  exame  sobre  as  práticas

curriculares efetivamente levadas a cabo pelas escolas.

Para cumprir os desígnios de impulsionar uma mudança efetiva de práticas no ensino

médio brasileiro, evidentemente que a matriz do ENEM precisaria estar bem fundamentada e,

portanto, era uma contingência que ela passasse por um processo criterioso de revisão, capaz

de dar robustez teórico-metodológica à elaboração do exame e de envolver as outras esferas

do  poder  público  com  o  projeto  de  agigantamento  dessa  avaliação.  Por  esse  motivo,

acreditamos que  a  única  parte  referente  ao  ENEM que não se  encaixa  perfeitamente  nas

considerações de Almerindo Afonso sobre o recente fenômeno do Estado-avaliador reside da

complexidade  existente  por  detrás  da  elaboração  desse  exame.  Mesmo  considerando  a

prevalência  das  questões  de  múltipla  escolha,  é  uma  prova  que  se  constitui  em  um

instrumento superior àqueles aprisionados à lógica positivista e meramente quantitativa, que

são características importantes do processo tal como descrito pelo autor. 

4.4.3 – Estreitamento de currículo ou alargamento de práticas?

A  ausência  de  uma  educação  de  qualidade  é  parte  indissociável  do  processo  de
subalternização das classes populares (…). Porém, as possibilidades que a escolarização
oferece não são descoladas dos limites que a vida social impõe. (ESTEBAN, 2014, p.
464)

Em praticamente todos os documentos oficiais consultados, as mudanças de práticas

na  educação  são  justificadas  com base  nas  transformações  sociais  do  tempo  presente.  É

realmente  espantoso  que  tais  mudanças  em  nossa  sociedade,  nesses  mesmos  textos,  não

possuam  qualquer  justificativa  ou  atribuição  de  sentido.  Nem  sequer  apontamentos

superficiais sobre sua ontologia. Repete-se a mesma litania verificada por autores defensores

da pedagogia das competências, em muito amparada também pelos documentos curriculares

193 Há duas afirmações  interessantes  neste texto para além da  confirmação da argumentação  principal  que
estamos construindo.  A primeira delas é que o autor  escreve literalmente que o ENEM é um poderoso
indutor  “das  mudanças  em  andamento  na  escola  brasileira”.  Acreditar  que  tais  mudanças  estão  em
andamento, cabendo ao ENEM apenas reforçá-las, é, ao nosso ver, uma perspectiva exageradamente otimista
sobre o que efetivamente ocorre na maioria das escolas de ensino médio brasileiras. Em segundo lugar,
destacamos o silêncio sobre as OCNs – publicação bem mais recente que os PCNs –, documentos sobre os
quais é impossível fazer uma equivalência direta. 
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vigentes,  de  que  ocorreu  uma  transformação  na  sociedade  decorrente  das  inovações

tecnológicas,  com muitas  referências  às  suas  consequências  para  as  relações  de  trabalho,

devendo a educação resignar-se e adaptar-se diante desse suposto pós-industrialismo.

Como já procuramos apontar anteriormente, do ponto de vista epistemológico, essa

narrativa,  que  naturaliza  aspectos  essenciais  da  vida  em  sociedade,  possui  notadamente

vocação liberal. Mais grave ainda é que essa tendência procura naturalizar a sociedade tal

como  está  atualmente,  tornando  qualquer  tentativa  intencional  de  transformá-la  ou  de

direcionar sua modificação em uma impossibilidade conceitual. 

Esses apontamentos genéricos que fizemos servem de base para instruir o olhar sobre

as  questões  abertas  pelo  ENEM em relação  aos  currículos  e  às  práticas  escolares.  Uma

primeira tese importante de ser assinalada, e que está presente em todos os estudos teóricos

consultados,  é  a  de  que  os  testes  estandardizados  de  larga  escala,  componentes  de  uma

avaliação de forte responsabilização social, inevitavelmente implicam em um estreitamento de

práticas curriculares. Nas palavras de Maria Tereza Esteban:

A realização  de  testes  estandardizados  em  larga  escala,  a  construção  de  níveis  de
desempenho,  a  classificação  dos  estudantes  nesses  níveis  e  as  proposições  para  a
organização do ensino se articulam na efetivação de uma avaliação externa cujo objetivo
é,  pela  medida do desempenho,  fomentar  práticas  que elevem os índices  obtidos  aos
patamares que expressem a qualidade almejada. Nesse sentido, todos os comportamentos,
conhecimentos, habilidades ou resultados que não se enquadram no modelo estabelecido
como válido são reconhecidos como desvios. (ESTEBAN, 2014, p. 471)

Isto posto, é necessário reconhecer que o ENEM, conforme o que foi delineado até

aqui, produz intencionalmente um esforço de adaptação nas escolas de ensino médio, cujo

resultado é a diminuição da diversidade ou da pluralidade de propostas de ensino. Essa crítica,

contudo, não nos impede de ressaltar alguns aspectos tendencialmente positivos deste exame

para  a  educação  brasileira  após  o  processo  de  estatização  descrito.  Não  se  trata,

terminantemente, de defendê-lo tal como ele é, mas de reconhecer, pela posição que ocupa –

ao fim do ensino médio,  pelas  funções  que atualmente  dispõe  e,  finalmente,  pelo  aporte

teórico que o alimenta, alguns reflexos benéficos ao ensino médio brasileiro.

As principais objeções que foram apresentadas à fundamentação teórico-metodológica

da  matriz  do  ENEM  residiam,  em  verdade,  como  críticas  globais  à  pedagogia  das

competências. Mais precisamente, criticava-se um processo de “psicologização da questões

sociais” contido na atribuição de centralidade ao desenvolvimento de competências ou de um

saber  eminentemente  procedimental.  A  partir  de  um  diálogo  com  essas  formulações,

concluímos  esse capítulo  com a  partilha  de  algumas hipóteses  que  orientam a  escrita  do
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capítulo seguinte.

a) O eixo mais importante da crítica dirigida à pedagogia das competências refere-se a um

certo  descuido  desta  teoria  em  relação  à  partilha  das  tecnologias  e  saberes  científicos

disponibilizados  historicamente  pela  sociedade  na  forma  dos  conteúdos  das  disciplinas

escolares. Vemos nessa discussão muito das objeções que Dermeval Saviani levantava contra

o  escolanovismo, na defesa de uma visão em que a pedagogia baseada na crítica social dos

conteúdos  escolares  se  mostrava  indispensável  a  uma  educação  que  se  pretendia  contra-

hegemônica e emancipadora, pois buscava a elevação formativa das classes populares. Daí

decorre a centralidade da partilha desses conteúdos na educação popular em geral, segundo

uma leitura pedagógica derivada dessa perspectiva marxista.

b)  Não partilhamos da rejeição  in  totum ao construtivismo (conforme propõem Saviani  e

Duarte),  como  também  ao  escolanovismo,  cujas  contribuições  percorreram  caminhos

incrivelmente  diversificados.  Admitimos a  complexidade  de situações  em que a  educação

brasileira  atualmente  precisa  fazer-se presente,  e  essas  múltiplas  contextualizações  podem

exigir, sim, metodologias mais compatíveis ou eficientes a determinados ambientes. A nosso

ver,  o  elemento  notadamente  importante  é  associar  essas  metodologias  e  teorias  a  uma

sensibilidade diante dos aspectos gerais da sociedade do tempo presente, destacando a crítica

ao  capitalismo,  à  exploração  do  trabalho  e  também  animando  a  emancipação  nas  suas

dimensões teóricas e, utilizando um termo em voga, atitudinais. Pelas leituras demonstradas

até  o  momento,  julgamos  não  haver  um  impeditivo  absoluto  à  articulação  entre  essa

perspectiva  crítica  e  emancipadora  e  uma  metodologia  de  trabalho  que  considere  o

desenvolvimento  de  competências  e/ou  outras  práticas  inspiradas  no  construtivismo  ou

escolanovismo. É importante notar que essas teses não abandonam por completo os conteúdos

técnicos ou científicos, apesar de todas as ressalvas citadas especialmente por Marize Ramos

e  Newton  Duarte,  uma  vez  que  quaisquer  tipos  de  saber  ser, ou  de  “conhecimentos

procedimentais”, somente podem ser aprendidos através do estudo e partilha desses saberes

que integram o legado cultural e científico da humanidade.

c) Como procuramos apontar com referências a Alice Lopes e Stephen Ball, há um relativo

distanciamento e um espaço de negociação entre as medidas tomadas pelos governos e aquilo

que  efetivamente  a  sociedade  assimila.  Não  se  deve,  portanto,  associar  diretamente  as

consequências efetivas e sociais das políticas públicas com as intencionalidades das instâncias
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decisórias,  pois  é  necessário  considerar  o  espaço  das  resistências,  incompreensões,

ressignificações, etc. Por essa razão, a indução de práticas construtivistas através do ENEM

encontrará,  nas  condições  concretas  das  realidades  escolares,  condicionadas  por  diversos

elementos constitutivos dessas comunidades, as suas formas possíveis de realização.

d) Essas práticas sociais concretas, que estão ligadas às possibilidades reais de seus agentes,

guardam  uma  autonomia  notável  diante  das  prescrições  do  Banco  Mundial,  do  governo

brasileiro e dos grandes empresários, ainda que tais intenções estejam refletidas nas políticas

públicas adotadas. No caso do ENEM, acreditamos ter abordado elementos que atestam uma

proposta educacional construtivista aberta e, por isso, podendo ser traduzida em múltiplas

práticas educacionais. Como Lino de Macedo aponta, a ideia  piagetiana de autonomia não

constitui  um  modelo  educacional  acabado,  mas  eixos  constitutivos  que  podem  ser

desdobrados em múltiplos métodos particulares. Dessa forma, o ENEM é uma política que

paradoxalmente, de um lado, estreita as possibilidades do currículo, pois como toda avaliação

de forte  responsabilização,  tende  a  induzir  um trabalho pedagógico  compatível  com suas

diretrizes;  e  simultaneamente,  de  outro  lado,  por  sustentar-se  numa  abordagem  flexível,

oferece  efetivamente  abrigo  a  diferentes  práticas  educacionais.  Essa constatação pode ser

reforçada pelo processo de descentralização da confecção do exame, que possui implicações

curriculares  e  convive  de  modo  singular  e  contraditório  com  uma  matriz  nacionalizada

atrelada a uma listagem de “Objetos de conhecimento”.

e) Consideramos a indução de abordagens construtivistas no ensino médio brasileiro como

uma  inovação  razoavelmente  pertinente,  especialmente  se  for  considerado  seu  modo  de

funcionamento predominante em nosso país. Como defenderam Fátima Antunes e Virgínio

Sá, consideramos transitórios os dispositivos constitutivos do ENEM, por inúmeras razões, e,

por isso, também acreditamos que seria desejável que as comunidades escolares organizadas

participassem de algum modo das definições desse tipo de políticas. 

Contudo, é muito evidente que o ambiente em que a maioria das escolas de ensino

médio brasileiras se encontra ainda está marcado por práticas pedagogicamente atrasadas e

tradicionais. A maior parte delas ainda vive segundo os desígnios positivistas da educação,

com suas disciplinas rigorosamente enclausuradas em suas fronteiras, com a predominância

das lições verbalizadas dos professores, com os exercícios de fixação, as provas e exames de

múltipla  escolha,  o  alto  índice  de  repetência  e  evasão,  etc.  Há  inúmeras  explicações

adequadas  a  essa  constatação,  mas  o  que  desejamos  é  disputar  com  o  neotecnicismo  a
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proposição  de  alternativas  às  atuais  insuficiências  do  ensino  médio,  que  são  sempre

mobilizadas pelos reformadores da educação (conforme vimos citando até aqui) para embasar

a adoção de práticas neoconservadoras e mercadológicas.

Tendo em vista esse contexto, a proposição construtivista de uma educação orientada

pela  autonomia,  capaz  de  reduzir  o  papel  das  exposições  orais  dos  professores,  que

promovesse  a  prática  da  interdisciplinaridade,  que  transformasse  as  atitudes  normalmente

relegadas ao currículo oculto como parte importante de seu planejamento, que se importasse

com  o  protagonismo  humanizador  dos  estudantes,  enfim,  com  toda  ramificação  de

possibilidades abertas por essas teses, em nosso ponto de vista, significaria um importante

sopro de vitalidade diante das experiências ainda hoje dominantes no ensino médio.  Se o

Banco  Mundial  e  os  empresários  tendem  a  defender  as  pedagogias  baseadas  nas

competências, é sinal de que a escola tradicional não tem atendido aos requisitos mínimos da

reprodução sociometabólica do capital. E se é assim, como imaginar que essa educação, tal

como  está,  sem  ser  capaz  de  promover  o  mínimo  diante  das  necessidades  sociais  mais

elementares  de  nossa  sociedade,  é  mais  condizente  para  a  libertação dos  de  baixo que  a

adoção de uma perspectiva alternativa?

f) Finalmente,  defenderíamos uma posição incrivelmente ingênua se acreditássemos que a

pedagogia das competências é o suficiente, do ponto de vista dos projetos de mudança da

sociedade e do compromisso com os trabalhadores e os segmentos populares. Não é. Nem se

pretende a ser isso.  E para ela  vale toda a discussão levantada por Luiz Carlos Freitas a

respeito de uma educação voltada apenas para o ensino daquilo que é básico, deixando em

suspenso o que fazer daquilo que não é considerado básico (FREITAS, 2012, p. 390). Apenas

estamos  assinalando  que,  diante  do  poder  econômico  dos  empresários;  diante  do  poder

político  dos  organismos  internacionais  e  dos  governos  em diversas  instâncias,  ambos  em

estreita relação; diante do fato de que os educadores constituem um elo fraco dessa cadeia de

pressões sobre a organização da educação brasileira; diante ainda da constatação de que a

herança escolar do ensino médio é precária em múltiplos aspectos; diante da possibilidade de

que as teses construtivistas tenham ainda um papel a cumprir junto a uma educação voltada

aos  interesses  do  povo;  parece-nos  preferível  distinguir  e  reforçar  aspectos  positivos  do

arcabouço construtivista e disputar amiúde aqueles que não o são, defendendo a pluralidade

de perspectivas educacionais e combatendo os usos perversos que se fazem dos rankings de

desempenhos e da accountability das avaliações externas. Nesse sentido, o problema maior é

a  filosofia  de  controle  sobre  os  processos  educativos  traduzida  pelo  neotecnicismo,
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sedimentadas  em  valores  éticos  da  sociedade  de  mercado,  e  não  as  fundamentações

pedagógicas e metodologias derivadas do “aprender a aprender”. Evidentemente que as duas

coisas  alimentam-se reciprocamente,  mas as  mudanças curriculares  apontadas pelas novas

DCNEM realizaram o delicado movimento de associar, talvez ecleticamente, uma perspectiva

de  crítica  sistêmica  e  leitura  emancipatória  ao  repisado  repertório  das  competências,  sua

peculiar interdisciplinariedade, o multiculturalismo, etc.
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C A P Í T U L O  5

O ENSINO DE HISTÓRIA SEGUNDO O ENEM.

Nesta seção de nosso trabalho, verificaremos as características do ensino de história

dispostas nas edições recentes do ENEM. Para subsidiar essa apuração, serão trabalhados os

seguintes documentos: (i)  a matriz de referência do exame (incluindo a parte relativa aos

“Objetos de Conhecimento”); (ii) os relatórios pedagógicos formatados pelo INEP sobre o

ENEM;194 (iii) itens presentes em edições anteriores do exame, compreendidas entre os anos

2009-2013; (iv) as informações disponibilizadas ao nosso estudo pelas entrevistas realizadas.

A delimitação de tempo, em relação às provas a serem analisadas, é justificada pelos anos de

consolidação do processo de elaboração de itens em parceria com as instituições superiores de

ensino, conforme procuramos descrever anteriormente.

Para  efeito  de  organização  do  exame  desse  material,  dedicaremos  uma  seção  aos

atributos  da  matriz  de  referência  e  outra  à  observação  das  edições  anteriores  do  exame,

utilizando os relatórios pedagógicos e as entrevistas conforme a conveniência da linha de

análise e argumentação. Com base na avaliação mais ampla que fizemos sobre o ENEM, é

possível,  contudo,  antever  um  quebra-cabeças.  Referimo-nos  à  identificação  dos  temas

eminentemente  históricos  presentes  em  um  exame  construído  a  partir  de  uma  estrutura

pedagógica que reivindica, como vimos, a interdisciplinariedade como princípio.

Nessa perspectiva, a busca das particularidades atinentes ao ensino de história será

feita com base em dois critérios. O primeiro deles, como propuseram os pesquisadores Kleber

Souza e Maria Inês Stamatto, refere-se aos conceitos e termos típicos das pesquisas históricas:

E  como  será  feita  a  escolha,  dentro  do  quadro  das  Ciências  Humanas  e  suas
Tecnologias, das competências e habilidades em que o conhecimento histórico seja

194 Os relatórios pedagógicos são editados pelo INEP após a contabilização do resultado final do exame. Trata-
se de uma prestação de contas  por parte  do órgão a respeito do desempenho dos estudantes,  onde são
cruzadas as informações psicométricas e do perfil econômico-social dos inscritos. A complexidade desses
documentos faz com que a publicação dos relatórios pedagógicos guarde grande defasagem em relação à
data de aplicação das provas. Por essa razão, no momento de redação de nossa tese, considerando a mudança
da matriz da prova operada em 2009, foram disponibilizados apenas dois relatórios pedagógicos pelo INEP:
o relativo às provas 2009-2010 (publicado em 2014); e o relatório das provas 2011-2012 (publicado em
2015).
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privilegiado? Seguimos as sentenças presentes na descrição de cada uma das seis áreas
presentes nas Ciências Humanas e suas Tecnologias. As sentenças trazem locuções
que indicam direcionamento histórico, como “interpretar historicamente”, “identificar
registros”  e  “compreender  contextos  históricos”,  entre  outros.  Levamos  em
consideração  também  a  presença  de  competências  e  habilidades  que  trabalhem
conceitos  meta-históricos  como  memória,  identidade,  mudanças,  permanências,
rupturas, fonte e interpretação, entre outros. (SOUSA e STAMATTO, 2014, p. 242)

Completamos, portanto, a sugestão dos autores com a procura de referências explícitas

às funções do ensino de história segundo o atribuído pelas OCNs e DCNEM. Especialmente

as OCNs, conforme examinamos, que propõem uma lista de conceitos estruturantes ao ensino

de  história.  As  referências  a  essas  expressões  na  matriz  do  exame,  ou  até  mesmo  na

formulação dos itens, devem, pois, também atentar nossa leitura sobre esse material.195

5.1 – A História na recente matriz de referência do ENEM.

As primeiras definições presentes na matriz de referência do ENEM, de acordo com a

atualização processada em 2009, estabelecem cinco eixos cognitivos comuns para todas as

áreas de conhecimento. Como buscamos elucidar, a matriz tem por referência a proposição de

competências,  segundo a  leitura  francesa  ou  cognitivista,  desdobradas  em um combinado

número  de  habilidades  delas  decorrentes.  Assim,  os  eixos  cognitivos  figuram  como

“arquicompetências”196,  que  orientaram  o  estabelecimento  das  competências  de  áreas  de

delimitação mais dirigida e restrita. São eles:

I. Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer
uso das linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa.
II. Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos das várias áreas do
conhecimento  para  a  compreensão  de  fenômenos  naturais,  de  processos  histórico-
geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas.
III. Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, relacionar, interpretar
dados  e  informações  representados  de  diferentes  formas,  para  tomar  decisões  e
enfrentar situações-problema.
IV.  Construir  argumentação  (CA): relacionar  informações,  representadas  em
diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir
argumentação consistente.
V. Elaborar propostas (EP): recorrer  aos  conhecimentos desenvolvidos na escola
para  elaboração de propostas  de intervenção solidária  na realidade,  respeitando os
valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. (BRASIL, 2009a, s/p.,
grifos dos originais)

195 De acordo com as OCNs, o ensino de história deve estar orientado ao trabalho com os seguintes conceitos:
História;  Processo histórico;  Tempo;  Sujeitos históricos;  Trabalho;  Poder;  Cultura;  Memória;  Cidadania
(Cf. BRASIL, 2006a, pp. 72-79).

196 Termo sugerido por Zuleika Murrie. Cf. SOUZA e STAMATTO, 2014, p. 239.
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Os eixos cognitivos estabelecidos na matriz antecipam algumas questões atinentes ao

ensino de história.  Em primeiro lugar  estão presentes  alguns atributos típicos  da história,

enquanto  um saber-fazer  de  natureza  científica,  implicados  na  parte  da  compreensão  de

fenômenos  (eixo  cognitivo  II),  especialmente  na  literalidade  dos  “processos  histórico-

geográficos”. Além disso, conforme orientação das OCNs, a esfera dos conceitos tipicamente

históricos também abarca as dimensões do domínio de uma determinada linguagem científica,

conforme  propõe  o  eixo  cognitivo  I.  Finalmente,  os  enfoques  resultantes  do

multiculturalismo, previstos tanto pelas OCNs como pelas DCNEM, povoam o eixo cognitivo

V, com destaque à expressão “elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade,

respeitando os valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.”197 É importante,

por outro lado, estabelecer que essas identificações são apenas ênfases mais explícitas, posto

que as competências de área contemplam todos os eixos cognitivos.

Estabelecidos esses eixos cognitivos, a matriz de referência, em seguida, desenvolve

as competências agrupadas pelas quatro áreas de conhecimento: (a) Linguagens, códigos e

suas  tecnologias;  (b)  Matemática  e  suas  tecnologias;  (c)  Ciências  da  Natureza  e  suas

tecnologias; e (d) Ciências Humanas e suas tecnologias. Pelo disposto, evidentemente que as

expectativas do ENEM sobre o ensino de história estarão condensadas nas competências de

ciências humanas, devendo nossas observações, portanto, iniciarem por este texto.  

A parte  da  matriz  do  ENEM  referente  às  ciências  humanas  é  composta  por  seis

competências de área. A primeira delas possui a seguinte redação:

Competência de área 1 - Compreender os elementos culturais que constituem as
identidades 
H1 - Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais acerca de
aspectos da cultura. 
H2 - Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. 
H3 - Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos.
H4 -  Comparar  pontos  de vista  expressos  em diferentes  fontes  sobre  determinado
aspecto da cultura.
H5 -  Identificar  as  manifestações  ou  representações  da  diversidade  do  patrimônio
cultural e artístico em diferentes sociedades. (BRASIL, 2009a, s/p.)

O  enunciado  da  competência  nº1  abriga  duas  conceituações  importantes  no  que

concerne ao ensino de história,  e elas possuem relações  tanto com ideias trabalhadas nos

197 É muito  interessante  notar  o  vazio  presente  na  expressão  “valores  humanos”,  como  se  fosse  possível
conceber um valor não humano. Evidentemente que, tendo a tolerância e um humanismo difuso por fundo,
os autores se eximiram de ser mais precisos, do ponto de vista ético-político, pois este seria um passo que
dificilmente  poderia  ser  dado  sem  repercussões  ideológicas  mais  evidentes.  De  qualquer  modo,  a
“diversidade sociocultural” prenuncia, com certa clareza, intenções de natureza multicultural. 
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métodos e teorias da pesquisa histórica, quanto com teorizações específicas sobre o currículo

escolar na área da Educação. É bem verdade que ambos os movimentos, que pretendemos

explorar com maior profundidade, são contemporâneos e, por essa razão, influenciados pelas

novas perspectivas teóricas e paradigmáticas que circularam sobre as ciências sociais mais

amplamente. A respeito do texto da competência e de suas habilidades afiliadas, sobressaem

primeiramente os “elementos culturais”,  que proporcionam correspondências a uma ampla

gama de questões ligadas ao conhecimento histórico – tais  como os métodos relativos ao

trabalho com as fontes, a produção da memória, a diversidade cultural e o etnocentrismo,

além da “diversidade do patrimônio cultural” de nossa sociedade. 

As correspondências entre essa competência e a História ficam ainda mais evidentes se

considerarmos  a  recente  expansão  dos  estudos  culturais  nas  pesquisas  acadêmicas,

impulsionada principalmente a partir da virada pós-moderna na década de 1970. Mais do que

o estabelecimento de uma nova área de abrangência, visto que a cultura sempre foi objeto de

investigações históricas, o que ocorreu a partir de então foi uma radical proliferação de novas

teorizações  e  metodologias,  animando um impetuoso movimento  de difusão  de  pesquisas

históricas a partir de perspectivas culturais.198 Portanto, localizamos na competência descrita

uma  certa  acolhida  desse  movimento  historiográfico,  incorporando  algumas  de  suas

conceituações  e  proposições  relevantes.199 O  exemplo  mais  explícito  da  relação  que

procuramos  estabelecer  está  registrado  pela  habilidade  5,  que  sugere  “identificar  as

manifestações ou representações da diversidade”, sendo possível associar sua redação com o

fato de que a “(...) noção de representação é vista por Chartier como a 'pedra angular' da

198 Como aponta o historiador Francisco Falcon: “Essa ideia de algo como uma história em três dimensões
[política, econômica e social], ou de um real tridimensional, veio a ser modificada a partir de meados dos
anos de 1970, pelo advento da história cultural, ou seja, o reconhecimento de uma outra dimensão ou
característica inerente à realidade histórica: a dimensão cultural.” (FALCON, 2006, pp. 332-333). 
A transformação de natureza metodológica, sobre o trabalho com a cultura no contexto a que estamos nos
referindo, recebeu o seguinte tratamento por parte do autor: “Assim, entendendo-se o cultural como um certo
tipo de enfoque ou abordagem, ficaria de pé a ideia da unidade da história (…). Logo, a ser aceito esse
ponto  de  vista,  a  história  cultural  equivale  teoricamente  às  outras  grandes  divisões  da  história  –  a
econômica, a política e a social.  No lugar de objetos previamente definidos como culturais,  a história
cultural  contemplaria de fato o conhecimento de uma dimensão do real.  Haveria assim uma diferença
conceitual bastante real entre história cultural e história da cultura, já que esta última se definiria a partir
de objetos – ou de um único objeto, a cultura – reconhecidos como aqueles pertencentes, ou inerentes, à
própria ideia de cultura. Logo, em lugar de um tipo de abordagem ou de uma dimensão do real, tratar-se-ia
do recorte de objetos históricos reconhecidos como culturais.” (FALCON, 2006, p. 334).

199 É fundamental  ressaltar que não existe um exclusivismo do pensamento pós-moderno na pesquisa sobre
história  cultural,  que  apenas  foi  reforçada  ou  potencializada  por  este  movimento  de  ideias.  A título de
exemplo, o historiador Ronaldo Vainfas sustenta a seguinte síntese sobre a historiografia da cultura: “ 1. A
história da cultura praticada pelo italiano Carlo Ginzburg, notadamente suas noções de cultura popular e
de circularidade cultural presentes quer em trabalhos de reflexão teórica, quer nas suas pesquisas (…). 2. A
história cultural de Roger Chartier, historiador vinculado (…) à historiografia francesa – particularmente
em seus estudos sobre 'leituras e leitores na França do Antigo Regime'. 3. A história da cultura produzida
pelo inglês Edward Thompson, especialmente na sua obra sobre movimentos sociais e cotidiano das 'classes
populares' na Inglaterra do século XVIII.” (VAINFAS, 1997a, pp. 150-151).
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Nova História Cultural (…)” (VAINFAS, 1997a, p. 154, grifo do autor).

Associadamente,  houve  também  na  Educação,  em  relação  aos  estudos  sobre  o

currículo,  uma  importante  incidência  das  abordagens  culturais.  Primeiramente,  como

analisamos através dos escritos de Alice Lopes e outros autores, ocorreu o delineamento do

currículo  como  produto  de  uma  “política  cultural”,  observação  também assimilada  pelas

DCNEM. No mesmo contexto, novas temáticas de natureza cultural foram introduzidas nas

estruturas  curriculares  recentes,  com  destaque  às  questões  referentes  à  diversidade  e  ao

multiculturalismo. Sobre esse ponto,  os pesquisadores Lucíola  L.  Santos e José de Souza

Lopes escreveram:

Reconhecendo-se a importância de o espaço escolar ser utilizado para fortalecer e dar
voz  aos  grupos  oprimidos  na  sociedade,  impõe-se  como  tarefa  primordial  dos
educadores trabalhar no sentido de reverter essa tendência histórica presente na escola,
construindo um projeto pedagógico que expresse e dê sentido à diversidade cultural.
Essa afirmação aponta, em primeiro lugar, não apenas para o reconhecimento concreto
das diferentes culturas presentes no espaço escolar, como também para a valorização e
o respeito pela cultura do outro. (SANTOS e LOPES, 1997, p. 36)

Em  nossa  opinião,  existe  certo  paralelismo  entre  a  emergência  dessas  temáticas

curriculares e o conteúdo das habilidades associadas à competência nº 1. Especialmente no

contato  entre  a  diversidade  cultural  e  a  formação  das  identidades,  proposição  muito

relacionada  com  as  matérias  mais  amplamente  multiculturais200 que  estão  presentes  nas

políticas curriculares estudadas por nós, tanto nas OCNs quanto nas DCNEM. Todas essas

referências nos motivam a concluir que a competência de área citada, no tocante ao ensino de

história, explora concretamente as potencialidades e objetos da história cultural reforçadas

pelas perspectivas multiculturais e culturais presentes nas políticas curriculares para o ensino

médio.201

200 É importante  destacar  que  os  autores  citados  alertam para  os  múltiplos  sentidos  adquiridos  pelo termo
multiculturalismo. Segundo os autores: “No entendimento de Sacristan, a expressão 'currículo multicultural'
ou 'educação multicultural' revela-se ambígua e enganosa, pois as propostas nessa direção muitas vezes têm
como eixo a ideia de que uma cultura dominante pode assimilar uma outra minoritária, que se encontra em
desigualdade de condições e com escassas oportunidades nos sistemas social e educativo, e tais propostas
são instituídas com base nessa ideia. Emprega-se também, muitas vezes, essa expressão no sentido de que
esse tipo de educação pode se constituir em um instrumento para reduzir os preconceitos de uma sociedade
onde  existam  minorias  étnicas.  (…)  Diante  desse  quadro,  é  imprescindível  precisar  o  conceito  de
multiculturalismo presente em diferentes  projetos  curriculares.” (SANTOS e LOPES, 1997,  pp. 36-37).
Tomaz T. da Silva também faz uma interessante análise das disputas de sentido entre as visões liberais,
progressistas, pós-estruturalistas e conservadoras em torno da expressão multiculturalismo. Cf. SILVA, 2011,
pp. 85-90.

201 Ao abordar a “virada cultural” pertinente ao debate pedagógico, Tomaz T.  da Silva escreveu: “Tanto a
educação quanto a cultura em geral estão envolvidas em processos de transformação da identidade e da
subjetividade.  Agora  a  equiparação  está  completa:  através  dessa  perspectiva,  ao  mesmo tempo  que a
cultura em geral é vista como uma pedagogia, a pedagogia é vista como uma forma cultural: o cultural
torna-se pedagógico e a pedagogia torna-se cultural.” (SILVA, 2011, p. 139).
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Em seguida, a matriz de referência do ENEM estabelece a seguinte competência:

Competência de área 2 - Compreender as transformações dos espaços geográficos
como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. 
H6 -  Interpretar  diferentes  representações  gráficas  e  cartográficas  dos  espaços
geográficos. 
H7 - Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as
nações. 
H8 - Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos
populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social. 
H9 -  Comparar  o  significado  histórico-geográfico  das  organizações  políticas  e
socioeconômicas em escala local, regional ou mundial. 
H10 - Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância
da participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica.
(BRASIL, 2009a, s/p.)

Apesar  de  o  título  especificar  as  “transformações  dos  espaços  geográficos”,

aproximando  inicialmente  essa  competência  da  Geografia,  a  posterior  interpretação  desse

fenômeno como “produto das relações socioeconômicas e culturais de poder” posiciona a

competência de  modo mais aberto diante de outros saberes das ciências humanas. Os contatos

com a história ficam mais claras nos textos das habilidades, compreendendo as relações de

poder  entre  as  nações;  abordagens  sobre  questões  econômicas  e  sociais;  as  organizações

políticas;  movimentos  sociais  e  a  “participação  da  coletividade  na  transformação  da

realidade histórico-geográfica.” 

Como a competência não estabelece vínculo entre sua proposição e uma determinada

delimitação de tempo, é possível explorar todo o conjunto das habilidades citadas remetendo a

situações sociais  do passado e,  portanto,  atribuindo aos itens uma ambiência notadamente

histórica.202 Apesar da presença da palavra cultura em meio ao enunciado da competência, os

aspectos incidentes nas habilidades propostas ficaram mais vinculados às relações de poder,

tanto  em sua  dimensão  política  (com referências  ao  Estado,  movimentos  sociais,  agentes

coletivos),  como econômica.  Ademais,  apesar  de  não haver  uma citação  direta  às  classes

sociais,  segundo  propõe  o  aporte  teórico  da  historiografia  marxista,  a  título  de  simples

exemplificação, é possível haver compatibilidade entre esta caracterização e a atribuição de

responsabilidades “coletivas” nas transformações da realidade, como propõe a habilidade 10.

Assim,  depreende-se  que,  na  estrutura  da  matriz  do  ENEM,  não  há  o  exclusivismo  da

presença  de  apenas  uma  determinada  corrente  de  pensamento  historiográfico,  figurando

202 Um exemplo interessante é o item presente na prova de 2011 descendente dessa competência (na habilidade
10), que possui como objeto do conhecimento o processo de Independência do Brasil. Cf. BRASIL, 2015b,
pp. 101-12. Essa questão justifica a limitação ao princípio da igualdade como decorrente da manutenção de
certos  privilégios  dos  setores  dominantes  da  sociedade  brasileira,  brancos  em  sua  maioria,  frente  a
movimentos de libertação, naquele contexto histórico, identificados com as maiorias negras – tal como a
Revolução em São Domingos e a Conjuração Baiana.

257



formulações  abrangentes  e  capazes  de  serem harmonizadas  com diferentes  possibilidades

interpretativas.

As  habilidades  associadas  a  essa  competência  ainda  induzem uma  perspectiva  de

totalidade  ou  visão  de  conjunto  sobre  os  processos  econômicos  e  políticos  do  presente,

especialmente ao trabalharem com categorias como “nação” ou induzirem a abordagem de

questões sócio econômicas em escala “local, regional ou mundial” (habilidade 9). Portanto,

há margem para uma interpretação sistêmica sobre a sociedade capitalista, o que sinaliza um

esforço de sentido contrário ao que propõem alguns autores mais relativistas da tradição pós-

moderna, conforme pudemos examinar anteriormente.203

A competência de área de nº 3 aprofunda alguns dos sentidos percebidos pela citação

anterior:

Competência  de  área  3  -  Compreender  a  produção  e  o  papel  histórico  das
instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos,
conflitos e movimentos sociais. 
H11 - Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. 
H12 - Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades. 
H13 - Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou
rupturas em processos de disputa pelo poder. 
H14 -  Comparar  diferentes  pontos  de  vista,  presentes  em  textos  analíticos  e
interpretativos,  sobre  situação ou fatos  de natureza histórico-geográfica  acerca das
instituições sociais, políticas e econômicas. 
H15 -  Avaliar  criticamente  conflitos  culturais,  sociais,  políticos,  econômicos  ou
ambientais ao longo da história. (BRASIL, 2009a, s/p.)

Em praticamente todas as habilidades apresentadas para esta competência, é possível o

trabalho com conhecimentos históricos. Igualmente, o texto das habilidades (especialmente

as de número 11, 13 e 15) aprofundam tendências já verificadas na competência anterior,

abrigando  um amplo  conjunto  de  possibilidades  interpretativas  no  que  se  refere  a  linhas

historiográficas e pedagógicas. Entre estas, pode-se incluir as combinações entre currículo e

emancipação com horizonte na sociedade de  classes,  especialmente quando se analisa  “a

atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos

de disputa pelo poder” (habilidade 13). A redação fixada pela habilidade não restringe sua

significação a determinada escola do pensamento, suscitando sua apropriação por diferentes

vertentes teóricas e ideológicas no trabalho pedagógico e curricular concreto. 

O  leque  de  alternativas  aberto  pela  competência  também  pode  reforçar  uma

perspectiva de essência culturalista ou multicultural, tanto ao trabalhar as “práticas de grupos

203 Parece-nos não ser um absurdo completo compatibilizar as leituras condensadas pelas habilidades citadas
com o sentido da visão de totalidade que buscamos em Leandro Konder,  conforme citação anterior.  Cf.
KONDER, s/d, pp. 36-37.
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sociais no tempo e no espaço” (conforme a habilidade 11), quanto ao “avaliar criticamente

conflitos culturais (…) ao longo da história” (na habilidade 15). Uma vez mais, a redação da

matriz de referência oferece mais possibilidades do que as restringe, sendo necessário, para

uma avaliação melhor de como o exame efetivamente trabalha esses aspectos do ensino de

história, a observação complementar dos itens e dos objetos de conhecimento.

A competência de área nº  4 explora as  relações entre  as inovações tecnológicas  e

aspectos da vida em sociedade. Para a área das ciências humanas, essa competência parece ter

inspiração nas  justificativas  reivindicadas,  segundo muitos  dos  autores  estudados,  para  as

novas  perspectivas  de  ensino  (incluindo  a  pedagogia  das  competências),  que  procuram

legitimá-la  como uma decorrência  das  modificações  produtivas  e  sistêmicas  da  sociedade

contemporânea. Sua redação está posta da seguinte forma:

Competência de área 4 - Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu
impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na
vida social. 
H16 - Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do
trabalho e/ou da vida social. 
H17 - Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de
territorialização da produção. 
H18 - Analisar  diferentes  processos de produção ou circulação de riquezas  e suas
implicações sócio-espaciais. 
H19 - Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias
formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano. 
H20 - Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas
novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho. (BRASIL, 2009a, s/p.)

Essa competência, apesar da conexão com as transformações sociais e produtivas de

nosso tempo, que envolvem diretamente os efeitos do uso de novas tecnologias, não possui

uma estrita delimitação cronológica.  Isso representa a  possibilidade de que as habilidades

possam também envolver conteúdos históricos, na medida em que sejam utilizadas relações

entre tecnologia e processos de produção em tempos passados, ou interpretações históricas de

fenômenos do presente. Assim como nas duas competências anteriores, o texto está inclinado

à prevalência de temas gerais, que remetem a mudanças globais, e não setoriais, da sociedade.

A redação dessas  habilidades,  por outro lado,  articula-se a  algumas polêmicas que

examinamos  em  meio  aos  documentos  curriculares.  De  uma  maneira  geral,  vários  dos

intelectuais comprometidos com a proposição da pedagogia das competências atribuem as

transformações  no  ensino  a  um certo  sentido  adaptativo,  impulsionado  pela  urgência  da

preparação  da  mão  de  obra  para  as  configurações  atuais  dos  sistemas  de  produção.

Considerando o mesmo tópico,  são formuladas  críticas  a  essa correlação,  sobretudo entre
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autores do campo teórico do marxismo, apontando que esse tipo de acomodação ou adaptação

na formação escolar, com tendências a amortecer a crítica às expropriações contemporâneas e

empobrecer a partilha do capital científico e cultural, atende a interesses expressos de classe,

visto  que  pretende  otimizar  o  processo  de  conformação  dos  trabalhadores  aos  novos

imperativos  da  produção.  Na  lógica  do  ensino  por  competências,  as  mudanças  sociais

decorrentes  das  novas  tecnologias  estão,  em sintonia,  apresentadas  de  modo naturalizado,

como fenômeno desprovido de sentido ou essência humanizadora.

Considerando esse contexto de  divergências,  que buscamos desenvolver  em outras

seções da tese, a competência de área nº 4 reforça alguns aspectos passivos dessa relação,

sobretudo quando estabelece ações como “identificar” (habilidade 16), “analisar” (habilidades

17 e 18) e “reconhecer” (habilidade 19), sempre no sentido da determinação da tecnologia

sobre os aspectos sociais. Mesmo assim, a habilidade 20 acolhe a possibilidade de crítica a

esse  determinismo tecnológico  quando propõe “selecionar  argumentos  (…) contrários  às

modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho.” No

entanto, é interessante ressaltar o sentido da palavra “imposição” empregada na habilidade,

cuja  utilização,  mesmo  imersa  no  contexto  de  referências  críticas,  acaba  preservando  a

determinação  tecnológica  (imposição)  sobre  as  transformações  sociais.  De  mais  a  mais,

caberia ao estudante apenas “selecionar” os argumentos críticos, e não formulá-los, conforme

é exigido por outras habilidades associadas a diversas competências.

A  competência  nº  5  parece  ser  a  que  se  relaciona  mais  explicitamente  aos

conhecimentos históricos, conforme sinaliza seu enunciado:

Competência de área 5 - Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e
valorizar  os  fundamentos  da  cidadania  e  da  democracia,  favorecendo  uma
atuação consciente do indivíduo na sociedade. 
H21 - Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. 
H22 - Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas
legislações ou nas políticas públicas. 
H23 -  Analisar  a  importância  dos  valores  éticos  na  estruturação  política  das
sociedades. 
H24 - Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades. 
H25 –  Identificar  estratégias  que promovam formas de inclusão social.  (BRASIL,
2009a, s/p.)

Essa competência, no seu texto de exposição, combina os conhecimentos históricos

com  as  dimensões  da  política  e  da  cidadania,  com  ênfase  no  aspecto  do  exercício  da

democracia  e  da  “atuação  consciente  do  indivíduo  na  sociedade”.  As  cinco  habilidades

associadas apontam aspectos específicos do universo maior da política, como a função dos

meios de comunicação (habilidade 21),  as referências entre  as lutas  sociais  e  as políticas
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públicas  (habilidade  22),  os  valores  éticos  (habilidade  23),  o  exercício  da  cidadania

(habilidade 24) e a inclusão social (habilidade 25). Tal como em outras partes da matriz de

referência,  os termos utilizados não determinam um recorte preciso a respeito de sua raiz

teórica, pois ajustam-se tanto a leituras social-liberais (ou do neoliberalismo de Terceira Via),

muito  apoiadas  em  novos  atributos  ao  exercício  da  cidadania  e  em  propostas  de

aprimoramentos  democráticos,  como  também  a  visões  de  uma  crítica  mais  sistêmica  à

sociedade liberal ou capitalista. Uma vez mais, a abordagem concreta do ENEM sobre essas

temáticas dependerá muito do tratamento que essa matriz vem recebendo nos processos de

formatação dos itens. Do modo como estão redigidas, as habilidades sugerem a abertura a

uma pluralidade de sentidos em torno dessas questões que povoam o âmbito da política. 

Nesse sentido, recuperamos um interessantíssimo raciocínio do Prof. Tarcísio Motta:

Para mim, o problema maior da pedagogia das competências não está na montagem da
matriz  do  ENEM, mas no  processo pedagógico  que impõe-se  às  escolas.  (…) Ao
colocar uma questão na prova que verse sobre revoltas escravas, ou sobre as revoltas
regenciais, está sendo valorizado esse tipo de conhecimento na sala de aula (…). Ou
seja, recuperar uma determinada dimensão importante para a emancipação dos mais
pobres  e  com base em um determinado conhecimento histórico previsto.  (Tarcísio
Motta em depoimento à nossa pesquisa.)

Essa citação é importante, e será necessário voltar a ela mais à frente, pois revela a

consciência dos elaboradores de itens sobre a liberdade que possuem, estando presente aí uma

certa  atribuição  individual,  decorrente  das  preferências  historiográficas,  ideológicas  ou

pedagógicas, que terá consequências para a elaboração dos itens e o desenho final adquirido

pela prova. Por esse motivo, é relevante conjugar o aporte teórico da matriz de referência do

ENEM com os processos concretos de fabricação da prova, que estiveram recentemente sob a

condução de uma metodologia que descrevemos como “estatizante”. A observação apenas da

matriz, de acordo com o que pudemos apreender, revela-se um instrumento insuficiente para

deduzir o papel do ENEM na indução de orientações sobre o ensino de história. 

Finalmente, a última competência da matriz de referência para as ciências humanas

possui a seguinte redação:

Competência de área 6 - Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo
suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. 
H26 - Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as
relações da vida humana com a paisagem. 
H27 -  Analisar  de  maneira  crítica  as  interações  da  sociedade  com o  meio  físico,
levando em consideração aspectos históricos e(ou) geográficos. 
H28 -  Relacionar  o  uso  das  tecnologias  com  os  impactos  sócio-ambientais  em
diferentes contextos histórico-geográficos. 
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H29 - Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico,
relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas. 
H30 -  Avaliar  as  relações  entre  preservação e  degradação da  vida no planeta  nas
diferentes escalas. (BRASIL, 2009a, s/p.)

Essa competência explora as relações que as sociedades humanas estabeleceram com o

ambiente físico, abordando também os diferentes contextos históricos em que isso ocorreu. É

interessante  apontar  que  as  habilidades  não  procuram  desenvolver  apenas  os  aspectos

descritivos e analíticos da relação sociedade e ambiente, mas também “analisar de maneira

crítica as interações da sociedade com o meio físico” (conforme recomenda a habilidade 28)

e “avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta” (de acordo com a

habilidade 30). Diferentemente das questões suscitadas pelo avanço técnico ou tecnológico,

há  uma  postura  abertamente  mais  crítica  presente  na  redação  desse  trecho  da  matriz  de

referência. 

Claramente o ENEM, com essa competência, procura abranger aspectos importantes

da sociedade do tempo presente, especialmente os que se referem às preocupações ambientais

decorrentes  do  avanço das  forças  produtivas,  da  explosão demográfica  humana,  etc.  Tais

elementos de política curricular são também, por alguns autores, associados à virada proposta

pela abordagem culturalista ou pós-moderna, não propriamente por negarem uma dinâmica

centrada  na economia ou na  política,  mas  por  integrarem um movimento que abandonou

temáticas  excessivamente  repisadas  e  abriu-se  a  teses  originais  ou  antes  consideradas

periféricas. A educação ambiental, por outro lado, nos tempos recentes consolidou-se como

um campo específico das pesquisas em Educação, que, por essa razão, passou a comportar

diferentes  pontos  de  vista  e  abordagens.  Esse  fato  não  evitou  a  correspondência  que

apontamos, entre sua emergência e o impulso do ideário pós-moderno, como atesta a seguinte

definição de educação ambiental presente na Lei nº 9.795, de 1999, que estabelece a Política

Nacional de Educação Ambiental:

(…) os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores
sociais,  conhecimentos,  habilidades,  atitudes  e  competências  voltadas  para  a
conservação  do  meio  ambiente,  bem  de  uso  comum  do  povo,  essencial  à  sadia
qualidade de vida e sua sustentabilidade. (apud LIPAI et al., 2007, p. 26)

A questão  apontada  é  vasta  e  de  análise  complexa,  não  sendo  nosso  desejo  uma

imersão nos aspectos definidores do campo da educação ambiental. A citação apenas reforça,

pela presença de conceitos como “valores”, “habilidades”, “competências”, a ocorrência de

um  certo  diálogo  entre  a  emergência  do  tema  e  o  contexto  das  ideias  educacionais
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multiculturais ou pós-modernas.

Na busca de parâmetros para avaliar a matriz de referência do ENEM como um todo,

os pesquisadores Kleber Luiz de Souza e Maria Inês Stamatto produziram um interessante

esforço de síntese, relacionando o ensino de história e o texto da matriz, trabalho que nos

ofereceu algumas ideias importantes.  Esses autores,  após uma análise das competências e

habilidades da área de ciências humanas, buscaram nas competências de outras áreas algum

tipo de contato entre suas habilidades e o ensino de história. Esse esforço produziu resultados

muito modestos, com a verificação da pertinência dessa identidade em apenas dois casos. 

Assim, os autores apontam algumas conclusões com as quais desejamos estabelecer

alguns  diálogos.  A  primeira  delas  é  que  a  matriz  de  referência  manteve  um  “espaço

disciplinar” evidente reservado à história, a partir da seguinte constatação:

(…) as  competências  e  habilidades  trabalham,  em sua grande maioria  em prol  do
reforço de conteúdos conceituais tipicamente trabalhados pela pesquisa e ensino de
História, como tempo, fonte, interpretação, memória, rupturas e mudança. Na matriz
das humanidades, há também a historicização de conceitos ligados à prática da ética e
da  cidadania,  por  meio  de  uma  competência  de  área  específica.  (SOUZA  e
STAMATTO, 2014, p. 247)

A constatação  assinalada  pelos  autores  é  absolutamente  pertinente  à  leitura  que

fizemos da matriz de referência do ENEM, em que identificamos a possibilidade de utilização

de  conhecimentos  históricos  em  quase  todas  as  competências  de  área.  Essa  afirmação,

segundo os autores, também enseja o fato de que existe uma nítida aproximação, repetida no

enunciado  de  diversas  competências  e  habilidades,  entre  os  referenciais  históricos  e

geográficos, que traduzem um dos princípios mais caros à pedagogia das competências – o

trabalho  interdisciplinar.  Apesar  dos  termos  referentes  à  Geografia  estarem presentes  em

praticamente todas as competências propostas, é possível identificar também o diálogo com

disciplinas mais jovens do Ensino Médio brasileiro, como a Sociologia e a Filosofia. 

Tal  como  ocorreu  com  a  História  e  a  Educação,  os  estudos  culturais  também

conformaram-se  em  objeto  importante  para  análises  da  Sociologia,  povoando  inclusive

materiais  didáticos  dessa  disciplina  mais  recentemente.  Portanto,  a  título  de  exemplo,  na

competência  1  é  pertinente  desenvolver  a  habilidade  3,  com  a  redação  “Associar  as

manifestações  culturais  do  presente  aos  seus  processos  históricos”,  a  partir  de  um olhar

dirigido por questões propostas pela Sociologia. O mesmo pode ser verificado em relação a

outras temáticas, vinculadas à política e os movimentos sociais, tal como propõe a habilidade

10,  associada à  competência 2,  que afirma:  “Reconhecer  a dinâmica da organização dos

movimentos sociais e a importância da participação da coletividade na transformação da
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realidade histórico-geográfica.”

Raciocínio  semelhante  revela-se  compatível  com muitos  dos  conteúdos  típicos  da

Filosofia. Nesse sentido, destacamos especialmente a habilidade 23, vinculada à competência

6,  que  sugere:  “Analisar  a  importância  dos  valores  éticos  na  estruturação  política  das

sociedades.” Não será preciso fazer um reexame da matriz de referência para comprovar o

acréscimo  que  fazemos  às  conclusões  de  Souza  e  Stamatto:  o  documento  não  somente

aproxima  a  História  e  a  Geografia,  o  que  reconhecemos  estar  bem  mais  explícito,  mas

também  permite  e  encoraja  comunicações  com  a  Sociologia  e  a  Filosofia.  Nossa

argumentação, nesse caso, ainda é reforçada por um esforço deliberado do INEP em recrutar

elaboradores  de  itens  formados  nessas  áreas  do  conhecimento,  traduzindo,  portanto,  essa

diretriz nas ações que efetivamente constituem o banco de itens do ENEM.204 

Uma  outra  questão  analisada  pelos  autores  está  relacionada  ao  efetivo  trabalho

interdisciplinar. Nesse caso, Souza e Stamatto reconhecem a aproximação, nas competências

de ciências humanas, entre a História e a Geografia (raciocínio que complementamos com o

acréscimo da Sociologia e da Filosofia). Contudo, para além do contato entre as disciplinas do

campo das humanidades, os autores destacam a escassa relação entre a História e as outras

áreas do saber. Nos termos propostos:

Nas demais áreas, os conhecimentos da disciplina História, praticamente desaparecem
no conjunto das outras três áreas que compõem o exame, cada uma com uma média de
trinta habilidades cada, o que mostra uma grande lacuna na proposta do exame de
inter-relacionar,  transversalizar  ou  mesmo  contextuar  os  conhecimentos  entre  as
diferentes  áreas.  Independentemente  da  palavra  utilizada,  olhando  pelo  ângulo  da
História,  há  um hiato  na  proposta  explicitada  nos  documentos  oficiais  do  exame.
(SOUZA e STAMATTO, 2014, p. 247)

A opinião  dos  autores,  que  possui  evidente  validade  em  si  mesma,  parece  não

considerar  alguns  aspectos  do  trabalho  interdisciplinar  conforme  o  proposto  pelos

idealizadores do ensino por competências, bem como pelos documentos curriculares recentes.

Mesmo que a História esteja pouco presente nas competências e habilidades das outras três

áreas do conhecimento, essa seria uma forma de conceber a interdisciplinariedade como o

estudo  de  determinado  objeto  a  partir  da  concorrência  ou  simultaneidade  entre  muitas

204 Segundo  o  depoimento  de  Tarcísio  Motta  à  nossa  pesquisa:  “Da  mesma  forma,  houve  esforços  para
conseguir  professores  de  filosofia,  porque  estávamos  numa  situação  complicada,  tanto  que  ocorreu  a
contratação de uma equipe de filosofia, não sei se através de concurso, para pensar especificamente a
participação dessa disciplina na prova, integrando até a comissão que funcionava no INEP. As provas de
2009 e 2010, do ponto de vista dos itens de filosofia, tinham sido muito mal avaliadas e procuravam com
isso melhorar a qualidade dessa prova para 2011. (…) Mas isso se verificou através da conformação do
banco de questões, ou seja, uma política indutora para que houvesse mais questões de filosofia e sociologia,
em quantidade e qualidade, com diversidade.”
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disciplinas escolares. Em verdade, esse é o mesmo pressuposto que dirige o olhar dos autores

ao constatarem a aproximação entre a História e a Geografia.

No entanto, conforme pudemos examinar em seções anteriores de nosso trabalho, há

uma outra forma de considerar a interdisciplinariedade. Autores como Perrenoud e Machado,

conscientes  da  inevitável  organização  disciplinar  do  ensino  escolar,  propuseram que esse

conceito não deve ser tomado exclusivamente como a abordagem de um mesmo objeto pelas

várias disciplinas. Segundo os autores, isso frequentemente ocorre nas pesquisas acadêmicas e

é desejável que enseje práticas escolares colaborativas. Contudo, alternativamente, haveria a

possibilidade  de  que  uma  competência  fosse  desenvolvida  e  exercitada  por  diferentes

disciplinas, através do manejo de diferentes objetos em seu cotidiano, e que essa articulação

em torno das competências configuraria também uma forma de trabalho interdisciplinar.

Essa outra possibilidade de trabalho interdisciplinar invalida, relativamente, algumas

observações  de  Souza  e  Stamatto.  Com  efeito,  a  matriz  de  referência  do  exame  está

constituída  a partir das relações entre eixos cognitivos, competências e habilidades, estando

apensada uma lista de conteúdos permitidos para a elaboração dos itens (chamada de Objetos

de conhecimento). Com o enfoque proposto pelos autores, a interdisciplinariedade ocorreria

na transversalidade ou cruzamento entre os elementos presentes na matriz de referência, ou

seja,  na  ocorrência  de  certos  conteúdos  ou  métodos  de  ensino  que  poderiam  aproximar

docentes de diferentes disciplinas para um trabalho em conjunto no contexto escolar. Buscá-

la, de fato, na lista de competências é um movimento que desconsidera algumas observações

teóricas de seus propositores. 

Como  base  para  o  raciocínio  que  desejamos  desenvolver,  retomamos  a  seguinte

formulação de Perrenoud:

Como  salientou  Audigier,  as  situações  da  vida  não  são  disciplinares.  Se  uma
competência está direcionada a uma família de situações, é provável que os recursos
mobilizados (conhecimentos, habilidades e atitudes) não estejam relacionados a uma
única  disciplina.  Assim,  a  competência  seria  um  no  man's  land disciplinar.
(PERRENOUD, 2013, p. 65)

Nossa interpretação sobre essa proposição supõe, em primeiro lugar, que o trabalho

com  competências  abrangentes  somente  pode  ocorrer  com  o  ato  colaborativo  de  muitas

disciplinas escolares, pois elas não estão “relacionadas a uma única disciplina.” Dessa forma,

a  articulação  de  um  certo  número  de  competências  para  a  área  de  ciências  humanas,

desdobradas  em  habilidades  que  costuram  possibilidades  de  trabalho  entre  a  História,  a

Geografia, a Filosofia e a Sociologia, sejam eles simultâneos ou não, é um ato interdisciplinar
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respaldado por esta noção de Perrenoud que apontamos. 

A tentativa  de  examinar  a  possibilidade  de  ampliação  dessa,  suponha-se,  zona  de

interdisciplinariedade,  tendo por  base  o ensino  de  história,  não  deve  ocorrer  buscando-se

referências  à  História  nas  competências  de  outras  áreas,  mas  no  exame  das

“arquicompetênicas”  chamadas  de  eixos  cognitivos.  Tal  procedimento  respeitaria  uma

determinada  hierarquia  na  matriz,  onde  o  ensino  de  história  primeiro  se  relacionaria  ao

desenvolvimento das competências e habilidades assinaladas para a área de ciências humanas,

que por sua vez estão subordinadas ao desejo mais amplo de se desenvolver, no estudante de

ensino  médio,  as  capacidades  intelectuais  apontadas  pelos  eixos  cognitivos.  Se  as

competências citadas forem funcionais ao desenvolvimento dos eixos cognitivos propostos, e

o  trabalho do professor  de  história  se  revelar  útil  no  aprimoramento  das  competências  e

habilidades de ciências humanas, então estará em pauta uma prática interdisciplinar de caráter

global e não circunscrito ao universo das humanidades simplesmente. 

Com  esses  parâmetros,  acreditamos  ser  bastante  defensável  uma  articulação  de

intenções  entre  os  eixos  cognitivos  e  as  competências  de  área  das  ciências  humanas.  Da

mesma forma, pudemos constatar uma íntima relação do trabalho do ensino de história com a

maior parte das habilidades delas derivadas. Considerando, ademais, a construção teórica que

embasa o ensino por competências, é preciso reconhecer o respeito – na matriz de referência

do ENEM – ao princípio da interdisciplinariedade proposto pelo trabalho com competências,

de modo amplo e consistente. 

A matriz de referência do ENEM também possui um anexo intitulado “Objetos de

conhecimento”. Essa parte do texto, que está presente em todos os editais do exame desde a

reforma de 2009, passou por algumas modificações – mais relacionadas à sua aparência ou

formato –,  que preservaram grande semelhança em relação aos conteúdos enumerados no

decorrer desses anos. Para efeito de nossa apreciação, será utilizada a referência tal como está

registrada no edital do ENEM publicado em 2014 (BRASIL, 2014).

Antes da análise do texto dos objetos em si, é preciso apontar a posição secundária que

eles  ocupam  no  processo  de  formatação  dos  itens  para  a  prova  do  ENEM.  Além  dos

apontamentos teóricos e técnicos que justificam a centralidade das habilidades,205 conforme

foi abordado, é possível indicar também, a título de ilustração, o seguinte trecho da entrevista

com o Prof. Tarcísio Motta:

205 Segundo declarou  Taíse  Liocádio:  “Quando a  gente  faz  oficinas  junto  aos professores,  normalmente  a
pedido dos Estados, essa é uma dificuldade muito presente. Eles falam assim: 'não entendo o que é essa
habilidade aqui.' E eu respondo com uma pergunta: qual conteúdo você acredita que pode ser utilizado
junto  a  essa  habilidade?  O  problema  é  fazer  a  transposição,  o  casamento  entre  a  habilidade  e  um
determinado conteúdo.” (Depoimento de Taíse Liocádio à nossa pesquisa).
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Havia uma preocupação que era a seguinte: para além da matriz de ciências humanas,
com  as  competências  e  habilidades,  havia  uma  lista  de  conteúdos.  Essa  lista  de
conteúdos,  que estava em tópicos, como no caso da história, pode ser considerada
sempre incompleta. A gente não se prendia muito a ela, não. Nunca ficava com a lista
de conteúdos do lado, embora naquela primeira semana muita gente tenha usado, sim,
pela  falta  de  costume  de  lidar  com  habilidades  e  competências,  recorrendo  aos
conteúdos  para  tentar  fazer  de  qualquer  jeito.  E  normalmente  quando fazia  dessa
forma,  sem perceber  a  habilidade,  o  item acabava  reprovado.  (Tarcísio  Motta  em
depoimento à nossa pesquisa)

É interessante notar que a comparação entre os objetos referentes às ciências humanas

e aqueles relacionados às ciências da natureza revela modos diferentes de organização desses

conteúdos. Ambos estão em tópicos. No entanto, enquanto os objetos ligados às ciências da

natureza estão subdivididos pelas três disciplinas ligadas a essas ciências no contexto escolar

(Física,  Química  e  Biologia),  no  caso  das  ciências  humanas  os  saberes  encontram-se

organizados em torno de conceitos e categorias, indistintos em relação às disciplinas História,

Geografia, Filosofia e Sociologia. 

Dessa forma, os  objetos de conhecimento das ciências humanas estão reunidos em

torno de cinco grandes temas: (i) Diversidade cultural,  conflitos e vida em sociedade; (ii)

Formas de organização social,  movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado;

(iii) Características e transformações das estruturas produtivas; (iv) Os domínios naturais e a

relação do ser humano com o ambiente; (v) Representação espacial (BRASIL, 2014, pp. 49-

50). O enunciado de cada uma dessas partes é seguido por um texto curto, com frases de

poucas palavras, que reorganiza em forma de texto uma matéria que poderia estar organizada

também por tópicos (conforme ficou na formatação de editais de anos posteriores do ENEM).

A procura por uma correlação entre as competências e os objetos de conteúdo seria

uma  operação  pouco  esclarecedora  sobre  os  aspectos  do  ensino  de  história  atinentes  ao

ENEM. Em alguns casos, parece haver uma correspondência muito direta, como na relação

entre a competência de área nº 1, que trabalha aspectos ligados aos domínios da cultura, e o

primeiro tópico entre os  objetos de conhecimento. Além disso, provavelmente a escolha de

não  organizar  a  divisão  dos  objetos  entre  as  disciplinas  de  ciências  humanas  deve-se  à

tentativa de funcionar como um novo estímulo a operações interdisciplinares. 

O  primeiro  tópico  abrange  duas  referências  explicitamente.  A primeira  delas  está

ligada a conceitos decorrentes de análises sobre a cultura, como patrimônio cultural, cultura

material  e  imaterial,  diversidade  cultural,  movimentos  culturais,  etc.  É  possível  perceber,

portanto,  tanto  a  influência  da  virada  culturalista  na  epistemologia  de  ciências  humanas,

quanto a dimensão do multiculturalismo ligada ao debate da teoria curricular. Ambas essas
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questões  possuem  forte  interlocução  com  o  trabalho  de  ensino  da  história.  A segunda

referência  presente  nesse  primeiro  tópico  está  ligada  à  formação  do  eclético  patrimônio

cultural brasileiro, ou seja, com recorte de abordagem concentrado na história do Brasil. A

maior parte do breve texto desse tópico, por essa razão, está ligada a questões trabalhadas no

ensino da formação histórica do Brasil:

A conquista da América. Conflitos entre europeus e indígenas na América colonial. A
escravidão e formas de resistência indígena e africana na América. História cultural
dos povos africanos. A luta dos negros no Brasil e o negro na formação da sociedade
brasileira.  História  dos  povos  indígenas  e  a  formação  sociocultural  brasileira.
Movimentos culturais no mundo ocidental e seus impactos na vida política e social.
(BRASIL, 2014, p. 49)

Dessa forma, é interessante notar que a cultura não está caracterizada de modo isolado

frente a outras dimensões dos estudos históricos. Um tópico como o de redação: “A luta dos

negros  no  Brasil  e  o  negro  na  formação  da  sociedade  brasileira”,  evidentemente  que

transcende uma leitura de sentido exclusivamente cultural.  No contexto efetivo da sala de

aula,  seria  impossível  remeter  à  “luta  dos  negros  no  Brasil”  sem  uma  abordagem  que

considere a política, assim como “o negro na formação da sociedade brasileira” também

implicaria  na  consideração  dos  elementos  de  natureza  econômica  inerentes  às  relações

coloniais.

O tópico seguinte parece ter uma essência eminentemente política, e, do ponto de vista

do  recorte  cronológico,  há  uma  abordagem  que  privilegia  os  elementos  formadores  da

sociedade contemporânea. Uma primeira disseção desse tópico aponta:

Cidadania e democracia na Antiguidade; Estado e direitos do cidadão a partir da Idade
Moderna; democracia direta, indireta e representativa. Revoluções sociais e políticas
na Europa Moderna. (BRASIL, 2014, p. 49)

As referências à antiguidade não são unânimes nos currículos escolares de História,

embora sejam necessárias ao cumprimento de definições curriculares ligadas à Filosofia e

Sociologia.206 Além disso, está sinalizada a presença de questões políticas ligadas à época

Moderna, ainda que muito limitadas a dimensões envolvendo o Estado. Há, portanto, certa

ligeireza  na  abordagem  de  elementos  históricos  relacionados  às  temporalidades  antiga  e

medieval. 

206 Conforme já mencionamos em outras seções da tese, após a restituição da história como disciplina escolar
com  o  fim  da  ditadura,  a  reconstrução  efetiva  dos  currículos  para  o  Ensino  Médio  guardou  imensa
disparidade  entre os  estados  brasileiros.  A título de  exemplo,  enquanto  em São Paulo os  conteúdos de
história  contemplavam elementos  da  antiguidade  e  da  medievalidade,  no  Rio  de  Janeiro  os  currículos
iniciavam com as mudanças introduzidas pelos tempos modernos.

268



Em seguida, são explicitados domínios da Geografia e da História em referência à

formação nacional brasileira, tanto do ponto de vista das suas dimensões territoriais (mais

atinentes  à  Geografia,  embora  não restritas  a  ela),  como também aos  aspectos  ligados  à

população, pensamento político e inserção econômica no contexto internacional. No texto:

Formação  territorial  brasileira;  as  regiões  brasileiras;  políticas  de  reordenamento
territorial. As lutas pela conquista da independência política das colônias da América.
Grupos  sociais  em  conflito  no  Brasil  imperial  e  a  construção  da  nação.  O
desenvolvimento do pensamento liberal na sociedade capitalista e seus críticos nos
séculos XIX e XX.  Políticas  de colonização,  migração,  imigração e emigração no
Brasil nos séculos XIX e XX. (BRASIL, 2014, p. 49)

Os  termos  destacados  pelo  texto  orbitam  os  enfoques  da  política,  economia  e

sociedade, especificamente relacionados à formação do Brasil contemporâneo. Essas não são

temáticas  exclusivas  de  uma  determinada  disciplina  vinculada  às  ciências  humanas,  mas

comunicam-se marcadamente com componentes curriculares do ensino de História. 

Finalmente, a última seção do tópico examinado apresenta os seguintes elementos:

A atuação dos grupos sociais e os grandes processos revolucionários do século XX:
Revolução  Bolchevique,  Revolução  Chinesa,  Revolução  Cubana.  Geopolítica  e
conflitos entre os séculos XIX e XX: Imperialismo, a ocupação da Ásia e da África, as
Guerras Mundiais e a Guerra Fria. Os sistemas totalitários na Europa do século XX:
nazi-fascista,  franquismo,  salazarismo e  stalinismo.  Ditaduras  políticas  na América
Latina:  Estado Novo no Brasil  e  ditaduras na América.  Conflitos político-culturais
pós-Guerra Fria, reorganização política internacional e os organismos multilaterais nos
séculos XX e XXI. A luta pela conquista de direitos pelos cidadãos: direitos civis,
humanos, políticos e sociais.  Direitos sociais nas constituições brasileiras. Políticas
afirmativas.  Vida  urbana:  redes  e  hierarquia  nas  cidades,  pobreza  e  segregação
espacial. (BRASIL, 2014, p. 49)

Essa seção dos  objetos corresponde às grandes temáticas internacionais de política e

economia nos séculos XX e XXI. Praticamente todos os tópicos compõem o repertório de

temas trabalhados por professores de História  no Ensino Médio.  Há, no entanto,  algumas

passagens que requerem um tratamento mais detido, como no trecho “A luta pela conquista

de direitos pelos cidadãos: direitos civis, humanos, políticos e sociais.” Além da dominância

de um vocabulário próximo ao liberalismo,  são temas que problematizam a sociedade do

tempo  presente,  permitindo,  além  do  trabalho  desenvolvido  pela  Sociologia,  um  olhar

histórico sobre questões políticas e sociais atuais.

O  terceiro  tópico  concentra-se  na  exploração  de  temáticas  ligadas  à  economia,

possuindo a seguinte redação:

Diferentes  formas  de  organização  da  produção:  escravismo  antigo,  feudalismo,
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capitalismo,  socialismo  e  suas  diferentes  experiências.  Economia  agroexportadora
brasileira:  complexo  açucareiro;  a  mineração  no  período  colonial;  a  economia
cafeeira; a borracha na Amazônia. Revolução Industrial: criação do sistema de fábrica
na Europa e transformações no processo de produção. Formação do espaço urbano-
industrial.  Transformações  na  estrutura  produtiva  no  século  XX:  o  fordismo,  o
toyotismo,  as  novas  técnicas  de  produção  e  seus  impactos.  A  industrialização
brasileira, a urbanização e as transformações sociais e trabalhistas. A globalização e as
novas tecnologias de telecomunicação e suas consequências econômicas, políticas e
sociais. Produção e transformação dos espaços agrários. Modernização da agricultura
e estruturas agrárias tradicionais. O agronegócio, a agricultura familiar, os assalariados
do campo e as lutas sociais no campo. A relação campo-cidade. (BRASIL, 2014, p.
49)

Como o texto deixa claro, neste trecho há nítida predominância das questões relativas

à  economia.  Do  ponto  de  vista  da  abordagem,  a  separação  proposta  pela  primeira  frase

recomenda a análise de “formas de organização da produção: escravismo antigo, feudalismo,

capitalismo, socialismo (...)”, acompanhando uma tradicional proposta de descrição evolutiva

dos  modos  de  produção,  conforme  sugerem  autores  ligados  à  tradição  intelectual  do

marxismo. Entre os temas inseridos nesse tópico, estão as etapas dominantes da formação

econômica brasileira, as diferentes fases de evolução da economia industrial capitalista, os

dilemas contemporâneos decorrentes da “globalização”207 e da reestruturação produtiva, além

das  questões  referentes  à  situação  agrária  brasileira.  O  tom  dominante  no  texto  possui

natureza  descritiva, já que os processos econômicos não são apresentados como dependentes

de  determinadas  contextualizações  e  nem estão  subordinados  a  outras  dimensões  da  vida

social.  O interessante é que essa simplificação em tópicos, apesar das motivações teóricas

perceptíveis, encontra-se aberta a aproximações teóricas diversificadas.

Os  dois  últimos  tópicos  possuem  a  seguinte  redação  na  matriz  de  referência  do

ENEM:

•  Os domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente  – Relação
homem- natureza, a apropriação dos recursos naturais pelas sociedades ao longo do
tempo. Impacto ambiental das atividades econômicas no Brasil. Recursos minerais e
energéticos:  exploração e  impactos.  Recursos  hídricos;  bacias  hidrográficas  e  seus
aproveitamentos. As questões ambientais contemporâneas: mudança climática, ilhas
de calor, efeito estufa, chuva ácida, a destruição da camada de ozônio. A nova ordem
ambiental  internacional;  políticas  territoriais  ambientais;  uso  e  conservação  dos
recursos  naturais,  unidades  de  conservação,  corredores  ecológicos,  zoneamento
ecológico e econômico. Origem e evolução do conceito de sustentabilidade. Estrutura
interna  da  terra.  Estruturas  do  solo  e  do  relevo;  agentes  internos  e  externos
modeladores  do  relevo.  Situação  geral  da  atmosfera  e  classificação  climática.  As
características climáticas do território brasileiro. Os grandes domínios da vegetação no
Brasil e no mundo. 

207 É importante notar que o conceito de  globalização está envolto em grande controvérsia acadêmica, que
atravessa diferentes áreas do conhecimento das ciências humanas. Não temos a intenção de desenvolver um
exame sobre essas divergências, assinalando o termo entre aspas apenas por designar sua redação original no
edital do ENEM.
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•  Representação  espacial  –  Projeções  cartográficas;  leitura  de  mapas  temáticos,
físicos e políticos; tecnologias modernas aplicadas à cartografia. (BRASIL, 2014, pp.
49-50)

O quarto tópico está evidentemente conectado às questões ambientais, sobretudo em

consequência  do  desenvolvimento  da  sociedade  industrial  contemporânea.  Há  uma

abundância de temas trabalhados pela Geografia e a Sociologia, e também abordagens que

contemplam as exigências legais referentes à educação ambiental. Como vimos, para além

dos  dispositivos  jurídicos,  essas  questões  encontram-se  amplamente  respaldadas  pelos

documentos curriculares recentes, além de terem aberto um novo campo no debate curricular

nas pesquisas em Educação. 

Nesse âmbito,  certos temas parecem exclusivos aos estudos geográficos,  sobretudo

aqueles  relacionados  à  geografia  física,  como  é  possível  verificar  na  expressão  “As

características  climáticas  do  território  brasileiro.  Os  grandes  domínios  da  vegetação  no

Brasil e no mundo.” Por outro lado, outros termos possuem um caráter mais próximo dos

estudos históricos, como a “Relação homem-natureza, a apropriação dos recursos naturais

pelas  sociedades  ao  longo  do  tempo.  Impacto  ambiental  das  atividades  econômicas  no

Brasil.” Neste último caso, trata-se de associar um olhar atento às questões ambientais durante

o estudo de diferentes temporalidades, como pode ocorrer, por exemplo, em matérias como a

exploração do pau-brasil nos primórdios do processo de colonização ou através de referências

aos desmatamentos decorrentes da expansão cafeeira na região Sudeste.

O último e mais curto dos tópicos entre os objetos de conhecimento possui novamente

relação mais próxima com os estudos de geografia. Contudo, como não há a fixação de uma

determinada  temporalidade,  fica  também  facultado  à  História  trabalhar  com  mapas  e

representações cartográficas do passado.

Um olhar de conjunto sobre a matriz de competências e habilidades sugere algumas

compreensões  gerais  importantes,  decorrentes  também  das  observações  que  procuramos

construir nessa seção. 

a)  As  habilidades  estão  formuladas  de  modo  abrangente,  não  determinando  conteúdos

diretamente e permitindo, frequentemente, que mais de uma disciplina escolar se aproprie de

suas diretrizes. Dessa forma, há grande acolhimento das metodologias e conteúdos típicos ao

ensino de história na definição de seus enunciados, permitindo o uso de uma ampla gama de

eventos históricos na composição dos itens para o ENEM.
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b) Em segundo lugar, destacamos um claro exercício da interdisciplinariedade, que julgamos

ocorrer em diferentes graus de análise sobre a matriz de referência. Um primeiro nível remete

à abrangência da redação das habilidades, permitindo a escolha de diferentes objetos para o

seu teste e estimulando seu desenvolvimento de modo simultâneo por mais de uma entre as

disciplinas escolares de ciências humanas, limitadas apenas pelos conteúdos relacionados no

próprio edital do exame. Um outro nível ainda permite que, em função da concorrência de

muitas habilidades na composição de cada uma das competências, os itens correspondentes a

cada  uma  dessas  habilidades  trabalhem conteúdos  de  diferentes  disciplinas,  estruturando,

assim, um teste multidisciplinar para as competências isoladamente (mesmo que restrito ao

interior das ciências humanas). Finalmente, em função da associação das competências de

área  com  os  cinco  eixos  cognitivos  (ou  “arquicompetências”),  o  ENEM  exercita  uma

interdisciplinariedade que conecta competências distribuídas entre os componentes das quatro

áreas do conhecimento, cujos testes acabam realizando uma combinação complexa entre as

disciplinas escolares.

c) Outra questão refere-se ao acolhimento, tanto na redação das competências e habilidades,

quanto nos tópicos referentes aos objetos de conhecimento, a uma diversidade de proposições

historiográficas.  Foi  possível  localizar  referências  claras  a  diferentes  perspectivas  teóricas

consolidadas na pesquisa histórica,  bem como certas ênfases entre os objetos de pesquisa

decorrentes dessas escolhas (como, por exemplo, o espaço delimitado à história cultural).208

Para além da pluralidade em relação às teorizações sobre o conhecimento histórico, o domínio

da pedagogia das competências sobre a estruturação da matriz não impediu uma evidente

negociação com aspectos do multiculturalismo, da educação ambiental, e de uma perspectiva

referenciada na sociedade de classes. Dessa forma, sob uma estrutura erguida com base na

pedagogia das competências, está situado um panorama curricular eclético, com elementos

daquilo que Tomaz Tadeu da Silva nomeou como as perspectivas críticas e pós-críticas.209

208 Não  é  possível,  após  a  leitura  da  estrutura  da  matriz  de  referência,  apontar  o  exclusivismo  de  uma
determinada perspectiva historiográfica apenas. Assim, parece ocorrer um certo relativismo ou ecletismo,
talvez em sintonia com o ideário pós-moderno, sintetizado em um discurso de hiper-tolerância representado
pelo historiador José D'Assunção Barros da seguinte forma: “(...) o caleidoscópio historiográfico sofre os
seus  rearranjos.  E  estes  rearranjos  são  eles  mesmos  produtos  históricos,  derivados  das  tendências  de
pensamento  de  cada  época  e  das  suas  motivações  políticas  e  sociais.  Os  paradigmas  acabam  sendo
substituídos uns por outros,  por mais que tenham perdurado, e trazem a seu reboque novas tábuas de
classificação.” (BARROS, 2004, p. 25).

209 Apesar de dicotômicos, os dois aglomerados de formulações teóricas citados possuem relação com o texto
da  matriz  de  referência  do  ENEM.  Esse  confronto  de  paradigmas  curriculares  está  desenvolvido,
principalmente, na conclusão de seu trabalho. Cf. SILVA, 2011, pp. 145-150.
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d) Uma visão geral sobre os componentes históricos dos objetos de conhecimento, aos quais

os itens do ENEM precisam se reportar, indica alguns contornos interessantes aos conteúdos

cobrados  no  exame.  Em  primeiro  lugar,  há  a  imensa  primazia  de  temas  da  história

contemporânea,  ou seja,  de referências  aos elementos  constitutivos  da atual  etapa liberal-

industrial  das sociedades ocidentais. As alusões à história moderna, na maioria das vezes,

procuram fundamentalmente esclarecer processos sociais que justificam a emergência dessas

formações políticas, culturais, econômicas e sociais contemporâneas. É com esse sentido que

percebemos formulações tais como “Estado e direitos do cidadão a partir da Idade Moderna;

democracia  direta,  indireta  e  representativa.  Revoluções  sociais  e  políticas  na  Europa

Moderna.” (BRASIL, 2014, p. 49). O mesmo acontece quando as preocupações se deslocam

para  a  formação histórica  brasileira,  como no trecho:  “História  dos  povos indígenas e  a

formação sociocultural brasileira.” (Idem, ibidem.). Em ambas as exemplificações, o que se

busca na história moderna são as linhagens da sociedade contemporânea.

Por tudo isso, do ponto de vista das temporalidades históricas, há esparsas citações aos

tempos antigos e medievais (com o objetivo, sem dúvidas, de também viabilizar componentes

curriculares  principalmente  da  Filosofia),  abordagens  da  história  moderna  explicando  o

processo  de  irrupção  do  mundo  contemporâneo,  e,  finalmente,  um  grande  número  de

temáticas das sociedades entre os séculos XIX e XXI. Nossa leitura, ademais, pôde também

notar grande acento à formação da sociedade brasileira. Em muitos descritores dos objetos de

conhecimento, estão marcados traços de processos históricos direta ou indiretamente ligados

ao  Brasil.  Nos  segundo  e  terceiro  tópicos,  que  abordam  respectivamente  áreas  de

concentração  da  política  e  da  economia,  ao  lado  dos  grandes  temas  internacionais  estão

sempre arrolados elementos constitutivos do Estado Nacional brasileiro. Em alguns casos, há

o direcionamento de questões da história mundial para a compreensão da formação social

brasileira,  quando,  por  exemplo,  o  documento  propõe  a  “História  cultural  dos  povos

africanos.” (BRASIL, 2014, p. 49). Ora, seria possível tratar da história política ou da história

econômica  dos  povos  africanos.  No  entanto,  evidentemente  que  o  maior  legado  para  a

formação social brasileira está nos elementos constitutivos da cultura, e, provavelmente por

isso, há a incidência do recorte sobre a história cultural. 
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5.2 – Os itens de história.

Um dos  insumos  mais  importantes  para  os  estudos que serão  desenvolvidos  nesta

seção é a publicação dos Relatórios Pedagógicos do ENEM, com análises do INEP sobre a

aplicação  das  provas  entre  2009  e  2012  (divididas  em dois  documentos,  cada  um deles

analisando  dois  dos  exames).  Esses  relatórios  trabalham  inúmeros  dados  decorrentes  da

aplicação do ENEM, informando desde estatísticas a respeito do perfil sócio-econômico dos

estudantes avaliados até inferências educacionais resultantes da análise qualitativa dos índices

de acerto de determinados itens. Segundo os dirigentes do INEP, a produção desses relatórios

é parte integrante dos procedimentos mais amplos da política de avaliação relativa ao ENEM,

também genericamente chamado de o “processo das devolutivas”210.

O texto do primeiro desses relatórios, que trabalha os resultados do ENEM de 2009 e

2010,211 faz uma ressalva importante acerca da dificuldade em compor itens baseados em

objetos da sociologia e  da filosofia,  disciplinas cuja  obrigatoriedade no ensino médio era

ainda recente, leitura também confirmada por alguns dos depoimentos à nossa pesquisa. O

mais importante, contudo, é que o próprio relatório sintetiza alguns dos conteúdos que mais

povoaram  os  itens  escolhidos  para  a  composição  da  prova.  De  acordo  com  o  relatório

mencionado:

Quanto  aos  temas  abordados  nas  duas  edições,  cabem  destaques  aos  seguintes
conteúdos, dada sua recorrência: migrações e mudanças demográficas; o papel dos
movimentos sociais no Brasil; a situação dos povos indígenas no Brasil; relações entre
memória social e historiografia; a questão das minorias étnicas e culturais; tradições
culturais  e  patrimônio  histórico;  ética;  preservação  ambiental;  transformações  do
espaço  geográfico  associadas  à  globalização;  relações  entre  campo  e  cidade;
características do espaço físico brasileiro; regimes totalitários: nazismo e fascismo;
desenvolvimento  tecnológico  e  transformações  sobre  o  mundo  do  trabalho;
abolicionismo  e  superação  da  estrutura  escravista  nos  séculos  19  e  20;  Primeira
República no Brasil; Era Vargas; formação e trajetória de blocos econômicos; Guerra
Fria; Regime Militar. (BRASIL, 2014b, p. 61)

Os  termos  utilizados  nessa  resenha  não  são  rigorosamente  os  mesmos  usados  na

composição dos objetos de conhecimento. No entanto, foi preservado um espírito semelhante,

210 De acordo com Patrícia Gomes: “A gente está em um movimento agora de pós-doutorado em avaliação, de
doutorados em avaliação, tudo isso para fortalecer a identidade profissional do avaliador educacional. (…)
E não estou falando só do teste, estou falando da avaliação mesmo, fazer o diagnóstico, fazer o item, fazer o
teste  inteiro,  dar o resultado,  disseminar a informação,  propor interesse pedagógico.”  (Depoimento de
Patrícia Gomes à nossa pesquisa).

211 É importante assinalar, conforme pudemos examinar no capítulo anterior, que estes foram os primeiros anos
em que ocorreu a estatização do ENEM. Ou seja, as metologias ainda não estavam sedimentadas, ocorrendo
para  o  exame de  2009 a  adequação  dos  itens  comprados  junto  ao  CESPE/UNB e,  no  ano  seguinte,  a
construção de itens mediante a reunião de professores selecionados em Brasília. Por tudo isso, são provas
que, ao fim e ao cabo, tiveram resultados ainda insatisfatórios segundo o INEP. Foi apenas a partir de 2011
que a alimentação do banco de itens passou a ocorrer, de modo estável, com base nas universidades.
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em muito ligado às questões estruturadoras da sociedade contemporânea, ao cuidado com os

aspectos  atinentes  à  cultura  e  ao  multiculturalismo associado ao tratamento  concedido às

“minorias  étnicas  e  culturais”.  Após  essas  breves  considerações  de  abertura,  a  seção  do

relatório dedicada às ciências humanas ocupa-se de analisar alguns dos itens utilizados nas

provas citadas. Assim é o caso da questão nº 20 do ENEM de 2010:

(BRASIL, 2014b, p. 62)

De acordo com o relatório produzido pelo INEP, a questão relacionava a produção da

memória coletiva e a construção de monumentos históricos com as estruturas de hierarquia ou

classes  sociais  envolvidas  em  seu  ordenamento  social.  Trata-se  de  um  item  ligado  à

Habilidade 2,212 na matriz de ciências humanas, com parâmetro de dificuldade em 519,4213 (de

212 “Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas.” (BRASIL, 2009a, s/p.).
213 Os parâmetros citados, de dificuldade e discriminação, constituem índices ligados à psicometria e à TRI. O

primeiro, numa escala de 0 a 1.000, revela o índice de dificuldade do item (cuja medição admite três graus –
baixo, médio e alto – considerando 500 como parâmetro médio, e um desvio de 100 para mais e  para
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nível  médio)  e  alta  eficiência  na  discriminação  do  desempenho  dos  estudantes,  processo

relativo ao estabelecimento do seu nível de proficiência na área. (BRASIL, 2014b, p. 62)

É interessante notar que a proposta geral da questão, associada à ideia dominante no

texto  de  Bertolt  Brecht,  é  a  de  estabelecer  uma  relação  explicativa  envolvendo  uma

determinada construção no âmbito da memória, as condições históricas em que tais lugares de

memória foram fabricados e também uma abordagem historiograficamente crítica ao senso

comum. De mais a mais, a presença das relações de classe, segundo aponta a resposta correta

(“os grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas sua memória

está vinculada aos governantes das sociedades que os construíram”), reforça o papel factual

que  tiveram os  trabalhadores  na  construção desses  monumentos,  apesar  de  sua  ocultação

segundo certas tradições interpretativas. 

Esse exercício racional,  consequentemente,  tanto incorpora revisões historiográficas

sobre política e cultura, como também enfatiza um certo protagonismo proletário, que, uma

vez transposto nos tempos hodiernos do estudante,  reforça elementos ligados a uma visão

crítica da contemporaneidade e insinua as possibilidades de emancipação dos de baixo. Além

disso,  é  importante  notar  que  esse  leque  de  possibilidades  está  presente  em  um  item

absolutamente  apropriado  à  habilidade  proposta,  condizente  com aspectos  dos  objetos  de

conhecimento, funcional em termos estatísticos à TRI e aberto às abordagens historiográficas

descritas.

O mesmo relatório ainda analisa o seguinte item da prova do ENEM de 2009:

menos), enquanto o segundo mede a eficiência do item em separar o nível de proficiência individual dos
estudantes para as questões de ciências humanas. 
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(BRASIL, 2014b, p. 64)

Pelo ano de aplicação da prova, este provavelmente é um item reciclado entre aqueles

que foram fornecidos pelo contrato com a CESPE/UNB. Outro indício dessa possibilidade

está na estrutura do item, que não possui um material de suporte externo – elemento que se

tornou obrigatório segundo os procedimentos de elaboração própria estabelecidos pelo INEP.

De acordo com o relatório, o item explora as relações entre os movimentos de juventude e a

formação de governos autoritários durante a emergência do nazi-fascismo na Europa, como

ocorreu com a juventude hitlerista na Alemanha ou com os camisas negras na Itália. Para

efeitos de análise estatística, a questão teve, entre os estudantes de proficiência média e alta,

grande incidência de erro em relação ao distrator presente na letra E.

Além da referência direta aos regimes totalitários do século XX, a questão também

explora  os  contatos  entre  os  movimentos  sociais  e  o  Estado,  evidenciando  formas  de

legitimação  social  desses  modelos  autoritários  de  governo.  Sua  elaboração  está  ligada  à

Habilidade 13 da matriz de referência,214 obtendo parâmetro de referência também em nível

médio no que se refere ao cálculo da nota. 

Uma análise de contraste,  entre esses dois itens citados,  revela algumas diferenças

214 “Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de
disputa pelo poder.” (BRASIL, 2009a, s/p.).
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marcantes acerca da utilização dos conteúdos históricos. No primeiro caso, os conhecimentos

sobre  a  história,  previstos  como recursos  a  serem mobilizados  (para  usar  a  terminologia

sugerida por Perrenoud) na resolução do item, eram funcionais para uma correta interpretação

do  texto  citado,  visto  que  a  resposta  baseava-se  no  reconhecimento  apropriado  dos

argumentos propostos pelo autor. No segundo caso, o texto do enunciado apenas descreve

uma  determinada  contextualização,  com  a  mobilização  dos  conhecimentos  históricos

ganhando maior relevância para a resolução correta da questão. Esses diferentes níveis de

mobilização dos conteúdos (ou objetos do conhecimento) estavam previstos no processo de

elaboração de itens arquitetado pelo INEP. A respeito da importância dessas diferentes formas

de mobilizar  recursos (resumidas,  aqui,  numa simplificação dicotômica),  ressaltamos duas

declarações. A primeira, de Taíse Liocádio, aponta o seguinte:

No ENEM, eu já fiz a interpretação da pedagógica da escala e aí, às vezes, eu ouço
que quando a gente mede os itens lá do início da escala do ENEM não se está medindo
o conhecimento escolar, mas apenas a interpretação de texto. Mas, gente, interpretação
de texto é conhecimento escolar e está nos PCNs, lá de 1998, que o aluno precisa ser
capaz de fazer uma leitura a partir da ótica da história, da geografia, da sociologia,
filosofia, economia, antropologia, etc. E o aluno precisa ler um texto sobre cidadania,
sobre o destino adequado do livro, ele não está somente fazendo leitura. (Depoimento
de Taíse Liocádio à nossa pesquisa)

De outro lado, Tarcísio Motta declarou:

Mas a gente tinha uma lógica, muitas vezes, de que a prova deveria também cobrar um
mínimo  de  conteúdo  relativo  ao  que  os  estudantes  deveriam  aprender  no  ensino
médio.  Então,  por  exemplo,  a  habilidade  de  comparação  (que  era  uma  das  mais
difíceis de fazer) não poderia ser resolvida, pura e simplesmente, com os textos que
estavam  no  enunciado  na  dinâmica  em  que  eles  estavam  sendo  comparados.  Era
necessário exigir algum conhecimento que o aluno tivesse aprendido na sala de aula.
Inclusive essa era a orientação que vinha do MEC, de que a questão ideal é aquela que
não se resolve sozinha, com seus elementos constitutivos, porque o  estudante possui a
habilidade de ler o texto e identificar a situação-problema. Ele precisava, além disso,
também ter algum conhecimento que foi compartilhado pela escola. (Depoimento de
Tarcísio Motta à nossa pesquisa)

Com base nessas duas declarações, deve-se registrar que os conhecimentos históricos

cumprem funções  distintas  nas  situações-problemas  propostas  pelas  questões  citadas.  No

primeiro caso, eles auxiliam na decodificação do texto de Bertolt Brecht, enquanto que, na

questão seguinte, eles são imprescindíveis para identificar as características das juventudes

nazi-fascistas na implantação das fórmulas autoritárias de governo. 

Outro item analisado pelo relatório é o seguinte:
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(BRASIL, 2014b, p. 65)

Este item é referente à habilidade 17 da matriz de referência,215 estando novamente em

nível de dificuldade mediano (com parâmetro de dificuldade em 537,96) e apresentando bom

parâmetro de discriminação entre os níveis de proficiência. O texto da habilidade, referente à

associação entre o aporte de novas tecnologias e a distribuição territorial dos processos de

produção, aparentemente possui maior familiaridade com questões típicas da Geografia. No

entanto, a possibilidade de sua utilização em diferentes temporalidades, como ocorreu no item

citado – cuja referência são os parques industriais da Inglaterra no século XIX, dá abertura

também para apropriações históricas dessa habilidade.

O  texto  citado  no  enunciado  faz  referências  críticas  às  consequências  sociais,

setorizadas em temas como moradia, poluição, exploração da força de trabalho, decorrentes

da ampliação da produção fabril na Inglaterra após a Revolução Industrial. O tom crítico é

evidente,  especialmente  através  da  frase  final  da  citação,  que  aponta  um  processo  de

“escravização do homem” sob o despotismo dos industriais. No caso desse item, as relações

entre as novas técnicas produtivas e as cidades estão entremeadas pelas relações de classe,

com o gabarito do item justamente ressaltando a exploração da força de trabalho e a situação

215 “Analisar  fatores  que  explicam  o  impacto  das  novas  tecnologias  no  processo  de  territorialização  da
produção.” (BRASIL, 2009a, s/p.).
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concreta de pauperização do proletariado inglês. Portanto, ficam claros os contatos possíveis

entre a abordagem retratada e os aspectos de um ensino orientado à crítica da sociedade de

nosso tempo ou, especificamente, preocupado com a emancipação.

Nesse sentido, é interessante notar que, entre os estudantes com níveis de proficiência

muito baixos, foi mais frequente a resposta do distrator A, cujos erros são a desconsideração

das situações de opressão e a idealização do empreendedorismo liberal (BRASIL, 2014b, p.

65). Do ponto de vista historiográfico, essa questão evoca os grandes temas da história –

como as relações de produção e os processos de estratificação social –, havendo a destacada

correspondência com uma visão crítica sobre as relações produtivas do tempo presente e, até

mesmo, em relação a uma certa romantização do empreendedorismo de corte liberal.

Além  disso,  os  conhecimentos  especificamente  históricos  e  geográficos,  nessa

contextualização,  também  estão  ligados  a  uma  compreensão  abrangente  dos  argumentos

presentes  no  texto,  sintetizados  na  opção  marcada  como  gabarito.  Assim,  os  objetos

trabalhados em sala de aula não são mobilizados apenas para a decodificação do texto de

suporte,  mas  na  construção  acertada  do  contexto  histórico  que  permite  a  tradução  dos

argumentos  do  autor.  De  forma  secundária,  o  item  ainda  faz  menção  às  consequências

ambientais do processo vertiginoso de crescimento da industrialização.

Entre  as  questões concernentes  à  História,  outra  delas  presente nesse relatório é a

seguinte:
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(BRASIL, 2014b, p. 66)

 Este item foi construído a partir da Habilidade 22,216 com parâmetro de dificuldade em

550,28 (nível médio), abordando aspectos das resistências ao autoritarismo durante a Ditadura

Militar no Brasil. O item é absolutamente harmonizável com o que propõe a habilidade citada

da matriz de referência, explorando as associações entre cultura e política com o intuito de

destacar  elementos  das  lutas  sociais  empreendidas  à  época.  É  interessante  notar  que  a

perspectiva  cultural,  nesse  item,  não é  tomada  de  modo autônomo ou fechado,  mas  está

relacionada a seu entrelaçamento mais amplo com o contexto social e político do Brasil sob a

ditadura. 

Novamente, estão relacionados o protagonismo de movimentos sociais populares e o

estímulo à potência de uma visão crítica sobre a sociedade do presente a partir dos estudos

sobre a História. Os conteúdos eminentemente históricos são mobilizados não propriamente

para interpretar a letra da canção, mas para situá-la em um determinado contexto que realça

seu sentido (conforme requer a situação-problema). Segundo o relatório pedagógico do INEP,

entre os estudantes com baixo nível de proficiência foi predominante ao gabarito o distrator E,

que interpreta a letra da canção como apologista da Ditadura Militar e, por isso, sugere um

216 “Analisar  as  lutas  sociais  e  conquistas  obtidas  no  que  se  refere  às  mudanças  nas  legislações  ou  nas
políticas públicas.” (BRASIL, 2009a, s/p.).
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sentido oposto à percepção crítica esperada pelos autores. 

O relatório pedagógico sobre as provas de 2011 e 2012, no caso das ciências humanas,

relaciona o seguinte item para análise:

(BRASIL, 2011, p. 11)

De acordo o texto, o item é referente à habilidade 10217 de ciências humanas, com nível

de dificuldade alto (parâmetro em 653,1 e apenas 24% de acerto na aplicação da prova) e

possuindo a seguinte descrição atribuída no relatório: “Identificar as estratégias das elites

brasileiras para manter a estrutura social e política vigente no período após a Independência

do Brasil.” (BRASIL, 2015, p. 102). Uma vez mais, o item associa-se aos grandes temas da

história  brasileira  e  ao  processo  de  formação  da  nação  independente,  reconhecendo  os

múltiplos  projetos  envolvidos  e  um  determinado  sentido  de  hegemonia  com  vistas  à

manutenção da “estrutura social e política vigente”.

217 “Reconhecer  a  dinâmica  da  organização  dos  movimentos  sociais  e  a  importância  da  participação  da
coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica.” (BRASIL, 2009a, s/p.).
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Do ponto  de  vista  curricular,  trata-se da  utilização de  componentes  históricos  que

possuem afinidades  com uma compreensão  crítica  sobre  as  situações  contemporâneas  de

dominação  política  e  econômica,  além  de  viabilizar  diálogos  de  corte  multicultural  pela

centralidade étnica-racial revestida na  Revolução no Haiti e na conspiração baiana de 1798. A

leitura do item ainda revela outro tópico interessante:  quase todos os distratores,  em uma

questão com elevadíssimo índice de erro, apontam a realização de (inexistentes) mediações

entre as classes dominantes e o corpo de reivindicações dos conjurados. Ou seja, os objetos de

conhecimento  factuais  e  interpretativos  apontam uma  situação  histórica  mais  dura  que  a

suposição  automática  do  senso  comum.  Por  esse  motivo,  as  “curvas  do  gráfico  também

sinalizam que os distratores  não exerceram forte  atratividade sobre os examinandos com

maior nível de proficiência.” (BRASIL, 2015, p. 103). Neste item, os conhecimentos sobre a

história  se  revelam determinantes  para  a  obtenção  da  resposta  correta,  pois  a  habilidade

testada precisa ser complementada por uma compreensão a respeito do sentido histórico da

Revolução do Haiti, da Conjuração Baiana e da Independência do Brasil, assunto que não está

induzido pelo material de suporte.

Adiante, o relatório analisa o seguinte item da prova de 2012:

(BRASIL, 2012, p. 3)
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Figura 6: ENEM 2012, Questão 06, Gabarito Oficial: A



O item é referente à habilidade 13218 de ciências humanas e com nível de dificuldade

abaixo da média (com parâmetro medido em 446,2). (BRASIL, 2015, p. 104) No discurso

citado,  o  pastor  Martin  Luther  King  Jr.  utiliza  uma  linguagem  metafórica,  baseada  em

elementos da economia, para reivindicar a ampliação da liberdade para a população negra

naquele  determinado  contexto  histórico  norte-americano.  O texto  do  material  de  suporte,

conforme orienta o gabarito,  está  relacionado às lutas por direitos civis  que povoaram os

Estados Unidos durante o século XX e viveram um momento de grande agitação entre as

décadas de 1950 e 1970.

Novamente  estão  presentes  as  questões  de  natureza  étnico-raciais,  tal  como  a

exploração  dos  limites  das  fórmulas  democráticas  vigentes  nas  sociedades  liberais

contemporâneas.  A associação entre  movimentos  sociais  e  as  questões  atinentes  ao  poder

ficam muito evidentes, embora parte dos estudantes com baixa proficiência tenham assinalado

os distratores D e E, que tomam o texto em sua literalidade,  como se de fato objetivasse

retratar aspectos da economia de mercado. Assim, as questões multiculturais (especificamente

a  situação  do  negro  nos  Estados  Unidos)  encontram-se  entrelaçadas  a  outras  de  caráter

abrangente, como as relações entre movimentos sociais, Estado e conquista de direitos. Nesse

caso, como em situações anteriores, os conteúdos de História são mobilizados para associar

corretamente o texto de suporte à sua ambiência social, operação exigida para se atingir a

resposta correta.

* * *

Nesse breve estudo que empreendemos, todos os itens citados foram selecionados pelo

INEP para  integrarem  os  dois  relatórios  pedagógicos  citados,  não  estando  orientados  à

confirmação de hipóteses levantadas por nossa pesquisa. O que fizemos foi dar preferência

para  a  análise  de  itens  baseados  em conteúdos  expressamente  relacionados  ao  ensino  de

história,  tendo  sido  descartados,  portanto,  aqueles  mais  explicitamente  vinculados  à

Geografia, Sociologia e Filosofia. No entanto, com o intuito de apreender melhor o desenho

geral  das  provas,  formatamos  um  breve  sumário  dos  itens,  para  cada  uma  das  provas

compreendidas no período delimitado de nossa pesquisa, elaborando uma sucinta descrição

sobre as temáticas abordadas pelas questões e as associações possíveis de serem construídas

com as  disciplinas  escolares.  Novamente,  será  feito  um recorte  com base  nos  conteúdos

218 “Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de
disputa pelo poder.” (BRASIL, 2009a, s/p.).
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tipicamente ligados ao ensino de história.

ENEM 2010 – CADERNO AZUL219

Nº do
Item

Descrição do conteúdo Disciplinas
relacionadas

10 Revolução Industrial: características das cidades industriais inglesas (século XIX). História /
Geografia

12 Guerra do Contestado. História

13 Economia da borracha da Amazônia e assinatura do Tratado de Petrópolis (1900). História /
Geografia

16 Sociedades nativas da América Latina – Império Inca. História

18 Povos indígenas brasileiros e o processo de colonização. História

19 Características culturais da região de Minas Gerais durante o período de 
exploração do ouro (século XVIII).

História

20 Construção social da memória e a escrita historiográfica – relações de classe. História

21 Construção social da memória sobre a Guerra de Canudos (1897). História

22 Comparação de diferentes interpretações sobre a Guerra do Paraguai (1864-1870). História

23 Campanha abolicionista – biografia de Luiz Gama. História

24 Liberação das manufaturas no Brasil por D. João em abril de 1808. História

25 Instalação da Corte Portuguesa no Rio de Janeiro (política e economia). História

26 Construção da memória republicana sobre a figura heroica de Tiradentes. História

27 Criminalização da capoeira nos primeiros anos da República. História

28 Revolução francesa – diferentes classes e grupos políticos. História

30 O pensamento de Maquiavel. História / Filosofia
Sociologia/ 

31 As disputas políticas durante o Período Regencial (1831-1840). História

32 Leis de regulamentação do trabalho durante a Era Vargas (1930-1945). História

33 Conflitos sociais na década de 1960 associados ao Golpe Militar. História

35 Resistência cultural à Ditadura Militar (1964-1985). História

36 Consequências da chegada da televisão no Brasil (década de 1950) sobre o 
exercício do poder político.

História /
Sociologia

37 Meios de comunicação e participação política nos tempos hodiernos (atualidades 
em ciências humanas).

História /
Sociologia /
Geografia

40 Análise sobre a exploração do trabalho durante a Revolução Industrial. História /
Geografia

41 Gênero e homofobia – respeito ao multiculturalismo com enfoque histórico. História /
Sociologia

42 O período de ditadura militar no Chile. História

43 Transformações produtivas do tempo presente História /
Geografia /
Sociologia

219 Com o objetivo de facilitar o processo de fiscalização das provas, o ENEM é impresso em cinco formatos 
diferentes (com as questões organizadas e numeradas de modo alterado) – os cadernos azul, rosa, branco, 
cinza e amarelo.
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Fonte: Elaboração do autor com base na prova do ENEM, aplicada no ano de 2010.

(BRASIL, 2010b)

Um olhar de conjunto sobre as características dessa prova, no que se refere ao ensino

de história, reforça (conforme nossa avaliação sobre a matriz de referência) a centralidade dos

estudos  sobre  o  mundo  contemporâneo.  Do  ponto  de  vista  cronológico,  há  um evidente

predomínio  de  temáticas  relacionadas  aos  séculos  XIX  e  XX,  ficando  de  fora  dessa

delimitação apenas 6 questões (embora 3 dessas versem sobre a Revolução Industrial ou a

Revolução Francesa, eventos que estão na raiz das sociedades liberais contemporâneas). Os

apontamentos sobre história moderna possuem baixa incidência, não ocorrendo, na prova de

2010, nenhum item sobre conteúdos medievais ou do mundo antigo.

É  possível,  também,  notar  a  forte  presença  das  grandes  abordagens  e  temáticas

históricas  sobre  estudos  setorizados,  principalmente  quando  associadas  à  política,  poder,

economia  e  cultura,  distribuídas  de  maneira  relativamente  equilibrada.  Isso  não significa,

contudo,  a  inexistência  de  influências  pós-modernas  na  prova,  que  possui  importante

incidência  de  componentes  curriculares  multiculturais.  Há referências  às  questões  étnico-

raciais  (sociedades indígenas e situação do negro nas sociedades americanas) em diversas

temporalidades,  às questões  de gênero (críticas  ao fenômeno da homofobia),  e  também a

presença de preocupações ambientais (tanto nas questões históricas citadas, como no item nº

4, mais próximo da Geografia, que aborda o problema contemporâneo do lixo e dos resíduos

industriais).

Além disso, a prova possui um grau relativamente baixo de incidência de tópicos com

propensão multidisciplinar,  com a maioria  das questões possuindo referência  explícita  em

uma disciplina apenas. Todavia, conforme está registrado na tabela construída, assim mesmo é

possível identificar temas que não devem ser considerados como exclusivamente históricos,

sendo abordados também por outras disciplinas do ensino médio.220 Finalmente, existe uma

primazia de objetos ligados à história brasileira (16 itens contados) sobre aqueles relacionados

à história mundial (9 itens).

ENEM 2011 – CADERNO AZUL

Nº do Descrição do conteúdo Disciplinas

220 É  importante  sustentar  que  este  não  deve  ser  o  único  critério  para  a  constatação  do  fenômeno  da
interdisciplinariedade no ENEM. Como estabelece a matriz de referência da prova, existe conexão entre as
diversas  habilidades testadas  na configuração das competências  e  eixos cognitivos.  Assim, uma questão
exclusivamente referenciada numa disciplina pode, a partir de sua comunicação com outros itens, configurar
um teste efetivamente multidisciplinar.
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Item relacionadas

1 As rebeliões conhecidas como a Primavera Árabe. História /
Geografia/
Sociologia

3 O impeachment do presidente Fernando Collor em 1992. História /
Sociologia

17 Coronelismo na Primeira República (1889-1930). História

19 Sistema eleitoral estabelecido pela Constituição de 1824. História

22 Diferentes interpretações sobre a Política do Café com Leite. História

25 As mudanças no direito ao voto no Brasil durante o século XX. História

29 A escravidão brasileira no século XIX. História

30 Características do movimento nazi-fascista europeu. História

31 Relações comerciais entre indígenas e europeus no século XVI. História

32 Criação do Dia da Consciência Negra no ano de 2003. História /
Sociologia

33 Economia açucareira e o Antigo Sistema Colonial português. História

34 Conjuração Baiana (1798). História

35 Renascimento comercial e as cidades europeias medievais. História

36 Distribuição das religiões na população brasileira. História /
Sociologia

38 Renascimento e Expansão Marítima Europeia. História

40 Contatos entre muçulmanos e cristãos na Europa Moderna. História

41 O programa das Reformas de Base na década de 1960. História

42 Disputas políticas entre a UDN e organizações populares na década de 1960. História

43 A Revolta da Vacina (1904) História

Fonte: Elaboração do autor com base na prova do ENEM, aplicada no ano de 2011.

(BRASIL, 2011)

Na prova de 2011,  ocorreram dois fenômenos muito perceptíveis:  um alargamento

notável  da  participação da Sociologia nas  questões  de ciências  humanas,  bem como uma

relativa  diminuição  da  quantidade  de  questões  especificamente  históricas  (fato  que  não

acometeu  a  Geografia).  Novamente  os  conteúdos  históricos  continuam  concentrados  nas

análises  da  sociedade  contemporânea  e  em  seus  processos  formativos,  destoando  dessa

generalização  as  duas  questões  sobre  o  Renascimento  e  Expansão cristã  (35  e  38),  além

daquela referente aos contatos entre a Europa Ocidental e o mundo muçulmano durante a

época  moderna  (40).  Da  mesma  forma,  foi  possível  verificar  um  equilíbrio  entre  as

abordagens sobre poder, política, cultura, economia, etc.

Foi  mantida  a  mesma  proporção  entre  temas  referentes  à  História  do  Brasil  (14

questões) sobre aqueles de História Geral (5 questões). Da mesma forma, não houve variação

significativa  em  relação  ao  tratamento  multidisciplinar,  embora  o  espaço  das  questões
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suscitadas  pela  Sociologia  seja  mais  amplo  na  prova  em  seu  conjunto.  Certos  itens,

principalmente  trabalhando  conteúdos  da  Geografia,  tematizaram a  degradação  ambiental

decorrente do crescimento demográfico das cidades, do avanço da fronteira agrícola sobre

regiões como o Cerrado e a Amazônia, além dos problemas relativos aos resíduos e ao lixo.

Dos debates associados ao multiculturalismo, a prova manteve referências às questões étnico-

raciais, abordando a situação de indígenas, do negro na sociedade contemporânea e aspectos

da  religiosidade,  tendo  destaque  a  questão  nº  32  sobre  a  criação  do  Dia  Nacional  da

Consciência Negra.

ENEM 2012 – CADERNO AZUL

Nº do
Item

Descrição do conteúdo Disciplinas
relacionadas

1 Cultura na Europa Moderna. História

4 Os regimes totalitários e a 2ª Guerra Mundial. História

5 Legado cultural afro-brasileiro. História

6 Lutas por direitos civis dos negros nos Estados Unidos (década de 1950). História

7 O pensamento liberal de Montesquieu. História / Filosofia
/ Sociologia

8 O processo de descolonização na Índia. História /
Geografia

10 Colonização espanhola na América. História

11 O absolutismo na Inglaterra. História

12 A Revolução Constitucionalista de 1932. História

13 Políticas públicas de preservação do patrimônio cultural brasileiro durante a Era 
Vargas.

História

15 Repressão às oposições durante a Ditadura Militar no Brasil. História

16 Análise de artefatos do Império Romano. História

17 A crise política do I Reinado. História

19 O modelo produtivo taylorista. História /
Geografia

20 Questões agrárias relativas à colonização na África. História /
Geografia

21 A crise econômica de 1929. História

22 O movimento de maio de 1968. História /
Sociologia

31 O pensamento de Maquiavel. História / Filosofia
/ Sociologia

35 A política indigenista do período pombalino. História

40 Visão do padre Antônio Vieira sobre o escravismo. História

41 A organização sindical durante o Estado Novo. História

44 Manifestações religiosas no Brasil colonial. História

Fonte: Elaboração do autor com base na prova do ENEM, aplicada no ano de 2012.
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(BRASIL, 2012)

A mudança mais notável,  na leitura que se faz da prova aplicada em 2012, é uma

melhoria  quantitativa  e  qualitativa  dos  itens  construídos  com  base  em  componentes

curriculares  da  Filosofia  e  da  Sociologia,  situação  que  foi  parcialmente  explicada  pelas

entrevistas  como  decorrente  de  um esforço  deliberado  do  INEP em  corrigir  uma  antiga

deficiência  do  exame.  Os  conteúdos  históricos,  ao  mesmo  tempo,  continuam  com  uma

distribuição semelhante, com um discreto aumento das abordagens centradas na cultura e a

incomum presença do item sobre o império romano. Além disso, houve maior equilíbrio na

relação entre os itens de História Geral e de História do Brasil.

As questões multiculturais também se mostraram presentes, com a habitual abordagem

sobre  as  influências  das  civilizações  africanas  na  formação  cultural  brasileira,  além  de

referências à condição indígena. A preocupação em contemplar conteúdos trabalhados pela

Filosofia e a Sociologia também acarretou uma maior ocorrência da interdisciplinariedade no

interior do próprio item isoladamente, com o uso de temáticas que comumente são trabalhadas

por mais de uma disciplina escolar. Além disso, a prova parece manter um desenho muito

semelhante com a aplicada em 2011.

Por fim, observaremos um último exame, na tentativa de garantir uma amostragem

significativa sobre o ENEM, considerando as transformações no processo de alimentação do

banco de itens e o tempo de amadurecimento dessas mudanças (que envolvem os processos de

pré-testagem desses itens). 

ENEM 2013 – CADERNO AZUL

Nº do
Item

Descrição do conteúdo Disciplinas
relacionadas

5 A expansão do cristianismo e a Carta de Pero Vaz de Caminha (1500). História

6 A conquista espanhola na perspectiva Asteca. História

8 A Guerra Civil Espanhola (1936-1939). História

10 O pensamento de Maquiavel. História / Filosofia
/ Sociologia

11 A política dos governadores (café com leite). História

12 Manifestações culturais no séc. XIX – o carnaval brasileiro. História

13 O voto feminino no Brasil – década de 1930. História

15 O pensamento de Karl Marx. História / Filosofia
Sociologia

18 Etnocentrismo na retratação da África segundo a cultura cinematográfica dos 
Estados Unidos.

História /
Sociologia
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20 A política brasileira durante a Ditadura Militar. História

21 A crise árabe-israelense. História /
Geografia

22 O pensamento de Montesquieu. História /
Sociologia

23 Representações sociais na Idade Média. História / Filosofia

26 Características da sociedade de Atenas na Grécia Antiga. História

29 Manifestações culturais no Brasil Colonial. História

31 O apartheid na África do Sul. História /
Geografia

32 A economia agrária no Brasil Imperial. História

33 Interpretações de fontes históricas imagéticas. História

38 Manifestações culturais brasileiras de origem africana. História

39 A situação econômica durante o governo Juscelino Kubitschek (1956-1960). História

40 Representações sobre o feminino durante o século XIX. História /
Sociologia

44 A campanha abolicionista no Brasil. História

Fonte: Elaboração do autor com base na prova do ENEM, aplicada no ano de 2013.

(BRASIL, 2013d)

A  prova  mantém  uma  estrutura  básica  similar,  com  as  mesmas  características

importantes  do  ano  anterior,  como  a  presença  relativamente  mais  frequente  de  temas

interdisciplinares  e  um  espaço  também  maior  à  Filosofia  e  à  Sociologia.  As  temáticas

multiculturais estão muito presentes, com menções ao racismo, questões indígenas, feminismo

e muitas referências às questões ambientais (sobretudo utilizando conteúdos trabalhados pela

Geografia). Os itens tipicamente de História mantiveram um espaço grande às abordagens de

recorte cultural e estão orientados pelas linhagens da sociedade contemporânea, com esparsa

presença de problemas da sociedade moderna e a singular questão referente à sociedade grega

na  antiguidade.  Como  foi  visto  na  prova  do  ano  anterior,  houve  a  manutenção  de  um

equilíbrio entre temáticas da História mundial e brasileira. Finalmente, é curioso notar uma

insistente presença, ao longo de várias edições, de abordagens a respeito do pensamento de

Maquiavel, assunto que, no ensino médio, é normalmente abordado por diferentes disciplinas

escolares.
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5.3 – Apontamentos conclusivos.

A análise  das  provas  recentes  do ENEM, e de  sua  matriz  de referência,  suscita  a

sedimentação de algumas perspectivas que pretendemos sintetizar. 

A primeira  delas  se  reporta  ao trabalho fundamentado na  interdisciplinariedade.  A

observação das provas, de certa maneira, possibilitou a complementação de algumas questões

levantadas  durante  a  análise  da  matriz  de  referência  do  exame.  Como  argumentamos,  a

interligação das habilidades em competências de área, e dessas últimas nos eixos cognitivos, é

uma construção que aspira promover o exercício da interdisciplinariedade. 

No entanto, foi possível observar, a partir das provas e das temáticas que povoaram os

itens, a utilização frequente de certos conteúdos que são trabalhados de modo concorrente por

mais de uma disciplina escolar. Além disso, a própria redação dos objetos de conhecimento

para  as  ciências  humanas  não  estabeleceu  diferenças  entre  as  quatro  disciplinas  de  área

(História,  Geografia,  Filosofia  e  Sociologia).  Portanto,  outra  modalidade  da

interdisciplinariedade prevista no exame é a transversalidade, ou o trabalho paralelo de muitas

disciplinas,  no  desenvolvimento  de  determinados  conteúdos  previstos  para  as  ciências

humanas. Ou seja, a prova aborda temáticas que atravessam as disciplinas estabelecidas, ou

que se configuram como conteúdos transversais.

Uma segunda obervação relevante está ligada às concepções ou linhas historiográficas

contempladas nas questões do ENEM. Evidentemente que, do ponto de vista das articulações

curriculares,  há  a  primazia  elementar  da  pedagogia  das  competências,  responsável  por

fundamentar  toda  a  estrutura  da  matriz  do  exame.  No  entanto,  em  todas  as  questões

analisadas, o teste das habilidades dependia do aporte de conhecimentos históricos para a sua

elucidação, previstos, pela fundamentação teórico-metodológica do ENEM, como os recursos

a  serem  mobilizados  pelo  agir  competente.  Conforme  as  declarações  dos  membros  da

comissão  de  preparação  da  prova,  os  procedimentos  de  alimentação  do  banco  de  itens

estabeleciam esse pré-requisito.221

Os conteúdos históricos presumidamente trabalhados em sala de aula, nas questões

detalhadas pelos relatórios pedagógicos, eram “mobilizados” conforme três situações que se

repetiam. Na primeira delas, esses conhecimentos eram traduzidos pelo domínio de conceitos

221 Como declarou Tarcísio Motta, que foi elaborador de itens, revisor e membro do comitê de formatação final
da prova: “Era necessário exigir algum conhecimento que o aluno tivesse aprendido na sala de aula. (…)
Há uma questão, por exemplo, sobre a Guerra do Contestado que caiu em uma prova (…) e acabou sendo a
melhor avaliada tecnicamente  [em termos psicométricos] naquele exame.  (…) Porém, essa questão era
impossível de ser respondida por alguém incapaz de contextualizar a guerra no cenário mais amplo da
Primeira República” (Depoimento de Tarcísio Motta à nossa pesquisa).
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ou ideias que se mostravam úteis nos processos de interpretação dos materiais de suporte, o

que pode ser considerado como um uso mais simples desses saberes – posto que a solução da

situação-problema exigiria apenas uma correta decodificação dos argumentos, pensamentos

ou informações presentes no próprio texto citado. Um segundo uso muito frequente era sua

participação  no  processo  de  contextualização  do  material  de  suporte,  relacionando  a

interpretação  desse  material  com  um  determinado  cenário  historicamente  sugerido.

Normalmente era essa relação, de confrontação entre os objetos citados pela questão e sua

inserção em determinada realidade histórica implícita, que induzia a solução das situações-

problema  apresentadas.  Finalmente,  a  participação  mais  “difícil”  dos  conhecimentos

históricos era a de serem decisivos, de modo autônomo e não diretamente ligado ao material

de suporte, aos processos intelectuais de resolução das situações-problema.

Isso significa dizer que, para cada questão que possuía relação com a História, foi

possível identificar um determinado  objeto de conhecimento histórico a ela associado, cujo

manejo, em diferentes modos, revelava-se funcional ao processo de resolução dessa questão.

Portanto, é pertinente perguntar a que tipo de conhecimento essas provas faziam referência.

Em consequência, é interessante notar que existe uma relativa harmonia entre o tratamento

dado à História na matriz de referência e aquilo que efetivamente foi encontrado nas provas.

Nessa lógica, os conhecimentos históricos presentes na prova possuem os seguintes

contornos: 

a) Centralidade da interpretação e esclarecimento sobre características do mundo atual, ou de

suas ascendências  históricas diretas,  havendo imensa primazia de matérias  compreendidas

entre  os  séculos  XIX  e  XXI.  Muitos  itens  baseados  em  eventos  anteriores  a  essas

temporalidades remetem aos processos formativos da sociedade liberal e industrial, como as

muitas  referências  ao  período  entre  a  Revolução  Industrial  e  a  Revolução  Francesa.  São

escassas as questões referentes à História Moderna, Medieval ou Antiga que não possuem

algum tipo de contato com aspectos do mundo contemporâneo.

b)  Busca  de  certo  equilíbrio  entre  as  abordagens  clássicas  do  conhecimento  histórico,

mesclando as dimensões da política, economia, sociedade e cultura. Nesse sentido, existe uma

preferência  pelos  grandes  temas  da  história,  em  lugar  de  análises  micro-históricas  ou

seccionadas, conforme o hábito de muitos afiliados ao pós-modernismo. Apesar do domínio

dessas  abordagens  mais  usuais  (macro-explicativas),  e  talvez  mais  compatíveis  com  o

ambiente  escolar,  o  movimento  historiográfico  recente,  que  animou  a  pauta  de  estudos
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culturais, encontra-se plenamente absorvido pelo ENEM. Na mesma lógica, são abundantes

os temas de centralidade cultural, com a referência à sua pluralidade de fontes e ao trabalho

com  seus  conceitos  mais  importantes  –  tais  como  representação  cultural,  formação  da

memória, patrimônio imaterial, cultura popular e muitos outros. Assim, é importante recuperar

a ideia de que o movimento recente de ênfase em elementos da cultura também incidiu sobre

a educação e o debate curricular, aproximando, pelas mesmas razões, o ensino de história de

muitos  aspectos  culturais  trabalhados  pela  Sociologia.  O  fundamental,  nesse  caso,  é

identificar a presença de um importante equilíbrio entre essas possibilidades interpretativas

dos estudos históricos, pois não é uma prova que garanta a prioridade à cultura ou a qualquer

das demais dimensões da produção historiográfica. Consequentemente, é adequado afirmar

tratar-se  de  uma  prova  eclética  do  ponto  de  vista  dos  temas  e  métodos  referentes  ao

conhecimento histórico.

c)  A pluralidade  de  ideias  sobre  currículo  e  produção  histórica  também  envolve  temas

multiculturais  importantes  de  serem  mencionados.  Muitos  conhecimentos  históricos

embasam, em praticamente todas as provas, tópicos como a etnia e o racismo – desde aspectos

da cultura africana e indígena incorporados na sociedade brasileira e ocidental, até a luta pela

equivalência de direitos e por reparação histórica (ações afirmativas); a situação de minorias

étnicas em situação de ameaça em outros lugares do mundo; as opressões de gênero e o

movimento feminista  em diferentes  temporalidades  históricas,  além das dívidas  atuais  em

relação à efetiva existência de uma igualdade; a situação persistente de vulnerabilidade LGBT

e de intolerância à homoafetividade, etc. A visão tácita é sempre dirigida à concórdia ou a

uma mensagem de consagração do respeito mútuo. Outro aspecto muito explorado em todas

as  provas,  e  pertinente  ao  contexto  de  emergência  das  temáticas  multiculturais,  são  os

conteúdos alinhados às preocupações ambientais,  que,  no entanto,  possuem maior  contato

com conhecimentos da Geografia, apesar de embasarem também, em menor grau, alguns itens

típicos de História.

d) A presença dos objetos de conhecimento em articulação com as habilidades, na formatação

dos itens do ENEM, também sugere um alargamento de perspectivas curriculares. Com efeito,

e  em  acordo  com  o  que  abordamos  anteriormente,  as  preocupações  multiculturais,  da

educação  ambiental  e  relativas  à  pesquisa  histórica  acabaram  transformando  o  currículo

testado  pelo  ENEM em um complexo  multifacetado,  atravessado  por  preocupações  mais

amplas  que  apenas  o  desenvolvimento  de  competências.  Como  pudemos  examinar,  a
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engenharia por trás da formatação do banco de itens envolve pesquisadores especialistas do

INEP, professores universitários e outros colaboradores que compõem o comitê de elaboração

e  revisão  final  da  prova.  Embora  o  modelo  teórico  da  pedagogia  das  competências

pretendesse subordinar os conteúdos ou conhecimentos estritamente ao seu desenvolvimento,

esse percurso de construção da prova acrescentou preocupações sobressalentes. Assim, uma

vez  mais,  temos  como  resultado  um  hibridismo  de  concepções  curriculares  acerca  do

resultado final do exame, apesar da estrutura de competências estar preservada e funcional no

que  se  refere  ao  resultado  final  da  composição  do  ENEM.  Como parte  integrante  desse

mosaico de interferências, é notável a presença de elementos derivados do que Tomaz T. da

Silva chamou de teorias críticas do currículo. Segundo ele:

As teorias críticas desconfiam do status quo, responsabilizando-o pelas desigualdades
e  injustiças  sociais.  As  teorias  tradicionais  eram  teorias  da  aceitação,  ajuste  e
adaptação.  As  teorias  críticas  são  teorias  da  desconfiança,  questionamento  e
transformação radical. (SILVA, 2011, p. 30)

Procuramos ao longo da análise de alguns itens, e da composição final das provas do

ENEM entre 2009 e 2013, assinalar algumas ocorrências desse tipo de abordagem curricular.

Ou  seja,  longe  de  representar  um  abandono  da  organização  dirigida  pelas  teorias  de

competências,  foi  possível  com  bastante  frequência  compatibilizá-la  com  elementos

curriculares  que  consideram  a  exploração,  a  centralidade  do  trabalho  na  sociedade

contemporânea  e  as  possibilidades  de  emancipação  como  componentes  curriculares

pertinentes ao ensino médio.222 

Por  isso,  é  descabido raciocinar  nos  termos  de  que  o ENEM traduziria,  de  forma

integral, uma avaliação de recorte teórico pós-moderno, liberal ou marxista, ao menos com

base nas características demonstradas pela prova escrita. Para uma conclusão desse tipo, seria

necessário considerar a política avaliativa como um todo, julgando o ecletismo de abordagens

educacionais condensados na prova, no limite, apenas como mecanismos de legitimação dessa

política de avaliação. De nossa parte, embasados pelo estudo que desenvolvemos do processo

de  “fabricação”  da  prova,  acreditamos  tratar-se  de  uma  política  cultural,  conforme  foi

conceituada por Alice Lopes e outros autores, que possui interregnos e mediações explicados

pela interação entre os diversos agentes sociais envolvidos na sua produção – situação que

resultou  especialmente  complexa  após  o  processo  de  “estatização”  sofrido  pelo  ENEM a

222 Com o intuito de reforçar esse ponto de vista, repetimos aqui uma citação já mencionada de nossa conversa
com  Tarcísio Motta: “Ao colocar uma questão na prova que verse sobre revoltas escravas, ou sobre as
revoltas  regenciais,  se  está valorizando esse tipo de conhecimento na sala de aula,  e  talvez  fazendo o
movimento inverso ao que você falou. Ou seja, recuperar um determinado conhecimento histórico previsto”
(Depoimento de Tarcísio Motta à nossa pesquisa).
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partir de 2009.

Essas considerações a respeito da presença dos conhecimentos históricos nas provas

do  ENEM também suavizam a sentença, proposta por alguns entre os pensadores estudados

por nós, de que os conteúdos disciplinares deveriam estar subordinados ao desenvolvimento

das  competências.  Esse  processo,  de  certa  secundarização  dos  saberes  disciplinares,  foi

atenuado pelos documentos curriculares oficiais, conforme vimos, uma vez que estes também

estão  imbricados  em outras  concepções  de  currículo.  Ainda  assim,  em alguns  dos  textos

teóricos que subsidiam a formatação da matriz de referência do ENEM, essas proposições

voltaram a ganhar espaço.

A instauração da divergência sobre a necessidade ou pertinência dessa orientação, fez

com  que  Perrenoud  sustentasse  a  ideia  de  que  não  há  hierarquia  possível  entre  o

desenvolvimento  de  competências  e  a  partilha  de  conhecimentos  científicos-disciplinares,

posto que estes seriam processos de desenvolvimento combinado, apesar da maior veemência

quanto à antecedência das competências ser assumida por autores brasileiros como Macedo e

Machado. Seja como for, tal como sobreveio ao final e em consequência do jogo de forças

atinente à sua estruturação, o ENEM possui maior identidade com a ideia de equiparação

entre competências e conhecimentos tal como concebida por Perrenoud.

Procurando atribuir sentido a essas constatações referentes ao ENEM, é interessante

indagar a origem do arranjo institucional que assegura esses contornos descritos às provas

analisadas. Em resumo, a estrutura da matriz de referência incorpora uma clara opção pela

pedagogia das competências,  cujos fundamentos  – descendentes  da naturalização da atual

formação social, da primazia dos aspectos subjetivos (formação dedicada ao agir competente)

– estão próximos do pensamento pós-moderno ou das teorias pós-críticas de currículo. Por

outro lado, os usos feitos dos componentes curriculares ligados à História remetem a outro

tipo de abordagem curricular, com muita incidência de características próximas à perspectiva

crítica  (tomando  novamente  Tomaz  T.  Silva  como  referência).  Essa  ocorrência,  que

procuramos descrever ao longo dos estudos do presente capítulo, seria consequência de quais

medidas ou escolhas anteriores?

Há uma sequência de ações, entre os movimentos do governo federal, que esclarecem

gradativamente  as  configurações  finais  do  ENEM.  Em  primeiro  lugar,  o  processo  de

elaboração da matriz de referência não ocorreu, como anteriormente, através de licitação junto

a fundações privadas. Ao contrário, foi formado um comitê, por meio de indicações de muitas

instituições  públicas  que  possuíam  interesse  nessa  política  de  avaliação  –  como  as

Universidades, INEP, MEC, etc.,  e que esteve composto por pesquisadores e especialistas
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associados a linhas teóricas variadas. A partir de um trabalho de reformulação da antiga matriz

de referência do ENCCEJA, chegou-se à nova configuração da matriz do ENEM.

A alimentação do banco de itens e a formatação final da prova também passaram por

um processo grande de transformações. Primeiramente, houve o investimento nas condições

de funcionamento do INEP, que passou a dispor de pessoal qualificado em número suficiente

para  assumir  toda  a  soma  de  responsabilidades  sobre  a  confecção  do  exame  –  antes

dependente de licitações junto a instituições privadas. Além disso, o INEP passou a dispor de

instalações  e  recursos  compatíveis  com as  responsabilidades  atinentes  a  um conjunto  de

avaliações institucionais sobre a educação. 

O processo, descrito por nós como a “estatização” do ENEM, resulta, portanto, na

transferência ao INEP (órgão público) de todas as atribuições atinentes à confecção da prova –

que incluem a alimentação ao banco de itens, os processos de pré-testagem, a escolha das

questões que integram a prova a cada ano, além da retribuição dos resultados à sociedade –

compreendendo  a  divulgação  das  notas  e  das  questões  psicométricas  e  pedagógicas

condensadas  nos  relatórios  estudados.  Nesse  transcurso,  foram recrutados  professores  das

diversas redes de ensino, alguns deles compondo o comitê responsável pela revisão final dos

itens e montagem anual das provas, metodologia depois substituída pelos consórcios com as

instituições de ensino superior públicas.

Sabendo-se dessas mudanças todas, processadas ao longo dos mandatos de Lula da

Silva e Dilma Rousseff, é possível imaginar um cotejamento entre essas novas práticas e as

configurações  finais  do  exame.  Com  efeito,  as  pessoas  que  passaram  a  participar  dos

procedimentos de elaboração do ENEM, no atual formato, possuem formações acadêmicas e

convicções ideológicas provavelmente distintas daquelas recrutadas pelas fundações privadas

conforme previa o formato anterior. As alterações na produção dessa avaliação terminaram

por  atrelar  ao  ENEM, indiretamente,  uma rede  de  relações  que  envolvia  outros  tipos  de

organizações  da  sociedade  civil,  recuperando  os  termos  inspirados  em  Gramsci.  São

professores e pesquisadores com ligações muito menores com as instituições depositárias dos

princípios burgueses, ou comprometidas com o viés conformista e pós-crítico das reformas

educacionais, e mais abertos às visões críticas, ou contra-hegemônicas, sobre esses processos

e as finalidades do ensino.

É assim que interpretamos a frequente presença, nas provas analisadas, de abordagens

históricas que impulsionam percepções críticas sobre o mundo atual, direcionadas a uma visão

sobre a cidadania que não está circunscrita à dimensão da obediência ou da assimilação dos

direitos  e  deveres  estabelecidos,  mas  que  engloba  perspectivas  mais  arrojadas,  como  a
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identificação  de  novas  opressões,  de  setores  sociais  com  insuficiência  de  direitos,  de

deficiências no atual sistema democrático, etc. Ou seja, foram medidas operadas na sociedade

política (executivo federal) que resultaram numa determinada composição, e metodologia de

trabalho, receptiva às concepções e valores irradiados por setores da sociedade civil antes

alijados dessas políticas públicas. 

Assim, sem a necessidade de suprimir ou contestar a estrutura da matriz de referência

orientada pelo ensino por competências, o ENEM abriu-se, através de escolhas iminentemente

ligadas aos conhecimentos disciplinares, a perspectivas curriculares das teorias críticas. Tal

como ocorreu nas políticas de normatização do currículo (OCNs e DCNEM), a regulação

curricular, que descende da influência do ENEM sobre o ensino médio, também revela-se

portadora de um hibridismo de concepções teóricas, que resulta da articulação entre sua nova

matriz,  o  recorte  entre  os  saberes  disciplinares  utilizados,  além  da  sistematização  dos

trabalhos de alimentação do banco de itens e edição final das provas. 
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C O N S I D E R A Ç Õ E S  F I N A I S

Quando,  na  nossa  função  de  educadores,
semeamos  a  dúvida,  uma  dúvida  mais
profunda  do  que  jamais  imaginou  o  seu
modesto  espírito  esclarecido,  sabemos
perfeitamente o que estamos fazendo. 

(Naphta,  personagem  de  A  montanha
mágica223)

Nos estudos sobre currículo, como costuma ser comum em muitas áreas consolidadas

de pesquisas acadêmicas, há o aprofundamento de aportes teóricos muito próprios que, ao se

especializarem,  geram  dificuldades  à  elaboração  de  sínteses  mais  amplas.  A  jornada

empreendida por esta tese visitou alguns autores desse campo, que em boa medida possuem

divergências sérias entre si. Nosso desafio, no entanto, para condensar o produto de nosso

estudo, está em recorrer a uma visão de conjunto sobre certas teorias curriculares que apoie

alguns entendimentos e inferências percebidos ao longo dos capítulo anteriores. O ponto de

partida básico é uma percepção sobre currículo que ressalta seu encargo de selecionar, entre

um universo amplo de conhecimentos e saberes, aqueles que deverão habitar o locus cotidiano

da instituição escola. Assim, faz sentido entender a existência de teorias do currículo, pois são

predisposições de natureza epistemológica,  incluindo certos  componentes  ideológicos,  que

orientam as pessoas, em suas instâncias de poder e negociação, a operarem essas escolhas que

definem o currículo.

Partindo das experiências educacionais no século XX, Tomaz Tadeu da Silva propõe

existirem ao menos três grandes tradições sobre a teoria curricular, nomeadas por ele como as

teorias  tradicionais,  as  teorias  críticas  e  as  teorias  pós-críticas  (2011).  Apesar  de  ser  um

estudioso orientado pelas ideias de Foucault, Deleuze, Derrida – autores distantes de nossas

preferências intelectuais, a síntese proposta por Silva vem sendo largamente utilizada como

parâmetro relevante por outros pesquisadores da área.224 Por isso, acompanhamos algumas das

definições  propostas  pelo  autor  que  auxiliarão  no  desenvolvimento  de  nossos  próprios

discernimentos e juízos.  Destarte,  o autor aponta estarem em debate,  no formato atual da

223 MANN, T. A montanha mágica. São Paulo: Círculo do Livro, 1982, p. 847.
224 Encontramos referências à sistematização que será utilizada em Macedo (2006, especialmente na página 

101), Lopes (2013, página 7), entre outros autores.

298



educação, ao menos três grandes tradições sobre a teoria curricular, nomeadas por ele como as

teorias tradicionais, as teorias críticas e as teorias pós-críticas. Entre as perspectivas chamadas

de  tradicionais,  e  associadas  a  pensadores  como  Bobbitt,  Dewey  e  Tyler,  havia  o

entendimento de que as definições curriculares estariam ligadas às finalidades maiores da

educação, que eram tomadas, aproximadamente, como decalques das exigências profissionais

do industrialismo da era  fordista-taylorista.  Daí,  portanto,  o  currículo  se resumir  a  “uma

questão de desenvolvimento, a uma questão técnica”225 (SILVA, 2011, p. 24).

De  acordo  com  essa  resenha,  as  ideias  abrigadas  na  expressão  “teorias  críticas”

visavam  opor-se  à  essência  dessa  concepção  tradicional,  com  base  em  questionamentos

amplos sobre as imperfeições da sociedade capitalista ocidental. Assim, as teorias críticas não

se apresentam como um movimento coeso de ideias, mas como pensamentos que, imersos em

seus movimentos instituintes, procuravam associar os desafios condensados na pedagogia, ou

genericamente na instituição escolar, com os grandes temas inerentes à reprodução da vida

social  no  capitalismo,  especialmente  a  partir  dos  efeitos  da  concentração  de  riqueza,  da

exploração da força de trabalho, etc. Desse modo, e citando autores como Althusser, Freire,

Bourdieu,  Baudelot e Establet,  Bernstein,  Young, Apple,  o trabalho de Tomaz T. da Silva

propõe: “As teorias tradicionais eram teorias de aceitação, ajuste e adaptação. As teorias

críticas são teorias de desconfiança, questionamento e transformação radical” (SILVA, 2011,

p. 30).

Finalmente, para acompanhar o fio condutor dessa abordagem sobre o currículo, as

teorias pós-críticas estariam conectadas à grande emergência dos estudos culturais entre as

ciências  humanas,  especialmente  marcada  pelo  movimento  pós-moderno.  Novamente,  a

referência ao pós-modernismo sugere também uma pluralidade de perspectivas antes de uma

abordagem unitária, onde questiona-se os princípios e pressupostos do racionalismo irradiado

pela  tradição  intelectual  iluminista,  com  especial  destaque  a  conceituações  como  razão,

ciência, racionalidade, progresso, universalidade, etc. De acordo com o autor:

O pós-modernismo não se limita, entretanto, a atacar os fundamentos do pensamento
moderno. Inspirado por sua vertente estética, o pós-modernismo tem um estilo que em
tudo  se  contrapõe  à  linearidade  e  à  aridez  do  pensamento  moderno.  O  pós-
modernismo privilegia o pastiche,  a colagem, a paródia,  e a ironia; ele não rejeita
simplesmente aquilo que critica: ele ambígua e ironicamente, imita, incorpora, inclui.
O pós-modernismo não apenas  tolera,  mas  privilegia  a  mistura,  o  hibridismo e  a
mestiçagem – de culturas, de estilos, de modos de vida. O pós-modernismo prefere o
local e o contingente ao universal e ao abstrato. (…) No lugar das grandes narrativas e

225 Essa maneira de expor a  questão,  em nossa opinião,  guarda aproximações com o sentido da expressão
tecnicismo proposta por Saviani em Escola e democracia (2008a), conforme pudemos examinar no capítulo
1. 
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do  “objetivismo”  do  pensamento  moderno,  o  pós-modernismo  prefere  o
“subjetivismo” das interpretações parciais e localizadas. (SILVA, 2011, p. 114)

Com esse  ponto  de  vista,  estão  localizadas,  no  interior  das  teorias  pós-críticas,  o

movimento multiculturalista, abrangendo as relações de gênero e a pedagogia feminista, as

questões  étnico-raciais,  os  estudos  culturais,  etc.  Essas  considerações,  embora  procedam

declaradamente a algumas simplificações, nos levam a fazer duas observações divergentes à

síntese proposta por Tomaz Tadeu. Em primeiro lugar,  como está presente na citação que

fizemos do historiador Francisco Falcon no capítulo 5, os estudos sobre a cultura não são um

exclusivismo  do  movimento  pós-moderno  ou,  em  termo  curriculares,  pós-críticos.  Nesse

sentido,  os autores da pós-modernidade atribuíram a essa dimensão da vida social  (ou ao

subjetivismo)  uma  centralidade  explicativa  sobre  os  fenômenos  sociais  como  novidade

epistêmica, e, desse movimento, derivaram abordagens conceituais e o reposicionamento de

suas  fontes  de  pesquisa.  Além  disso,  o  autor  reúne  em  meio  às  teorias  pós-críticas  o

movimento  pós-colonialista  que,  até  onde  conhecemos,  estaria  mais  próximo  de  uma

reciclagem de aspectos das teses críticas ou modernas.

Apesar das diferenças assinaladas, a síntese proposta por Silva é útil para a avaliação

geral que pretendemos desenvolver na conclusão de nosso trabalho.226 Em muitos aspectos, a

oposição  entre  as  teorias  críticas  e  pós-críticas  incorpora  elementos  da  dicotomia  que  o

historiador Ciro Cardoso nominou como o choque entre paradigmas rivais, opondo moderno a

pós-moderno (CARDOSO, 1997). No entanto, e é assim que atribuímos sentido aos dizeres de

Naphta registrados na epígrafe, não é uma operação viável afirmar que as diretrizes ao ensino

de história, segundo o obtido através da análise das políticas estudadas, estejam enquadradas

em qualquer dos três aglomerados das teorias curriculares. Por isso, acreditamos que nosso

trabalho termina por semear algumas dúvidas. A utilidade dessas construções está em servir

como um esquema, ou cartografia, capaz de auxiliar no mapeamento das origens de alguns

dos componentes  curriculares  estudados,  ou seja,  no  aporte  de  uma linha  explicativa  aos

226 Seria uma ingenuidade prosseguir nessa argumentação sem fazer referência a abordagens curriculares que
partem de  outro  prisma  totalmente  distinto.  O  esforço  demonstrado  em nossa  pesquisa  tem procurado
analisar  os  currículos  escolares,  as  políticas  curriculares  governamentais,  além  de  suas  teorias  de
fundamentação, a partir de alicerces baseados nas teorias e ideias da epistemologia em geral e da educação.
Há, todavia, abordagens alternativas que tomam o cotidiano escolar como espaço da realização curricular
efetiva,  e  que  acentuam  a  perspectiva  de  existência  de  um  “sincretismo  teórico”,  desarrumando  mais
profundamente as teorias pedagógicas que procuramos resumir. Nesse sentido, as pesquisadoras Nilda Alves
e Inês Barbosa de Oliveira apontam: “Isso significa que os processos aprendizagemensino ocorrem em meio
à  tessitura  de  práticas  cotidianas  em  redes,  muitas  vezes  contraditórias,  de  convicções  e  crenças,  de
possibilidades e limites, de diálogos e embates. (…) Ou seja, nenhuma concepção teórica ou perspectiva
prática quanto aos processos de aprendizagemensino vai acontecer na realidade do modo como foi pensada
/ proposta / planejada. Isso porque os processos reais de ensinoaprendizagem são habitados por saberes /
poderes / quereres dos seus teóricopraticantes” (ALVES e OLIVEIRA, 2012, p. 71).
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atuais contornos assumidos pelo ensino de história nas políticas governamentais.

Em um trabalho recente, a pesquisadora Maria Aparecida Tursi Toledo sustenta que,

durante  a  década  de  1980,  o  ensino  de  história  passou  por  um  processo  de  muitas

transformações. (TOLEDO, 2011) A época citada é marcada pela crise da Ditadura Militar,

período em que a História foi emancipada enquanto disciplina escolar, movimento que buscou

inspiração em um importante fervilhar de leituras teóricas na historiografia e que também

tornou ao ensino de história um objeto da pesquisa universitária. Nesse contexto, as mudanças

curriculares, no que se refere ao ensino da história, podiam parcialmente ser explicadas pelo

fato  de  que  “as  pesquisas  históricas  sobre  a  história  ensinada  levaram  à  crítica  dos

conteúdos que eram selecionados e de sua vinculação com uma concepção majoritariamente

política e apologética da Nação (...)” (TOLEDO, 2011, p. 21).

Esses  foram  tempos  em  que  o  ensino  de  história  foi  livrado  dos  dispositivos

autoritários que tentavam aprisioná-lo nas teorias tradicionais (ou tecnicistas), viabilizando a

inserção  dos  currículos  de  história  na  riqueza  dos  movimentos,  a  esta  altura  já  bastante

consolidados, afinados às teorias críticas. A década de 1980, por outro lado, foi um período de

ascensão  das  organizações  populares,  distribuídas  entre  partidos  políticos,  sindicatos,

associações profissionais, etc., o que incluía as associações de pesquisadores universitários

em educação e de professores das redes privadas e públicas. Dessa forma, a reestruturação

curricular do ensino de história, apesar das questões apontadas por Toledo, também guarda

relações  próximas  com a  organização dos  movimentos  docentes,  conforme ressalta  Selva

Fonseca:

A partir  disso,  por  pressões  dos  setores  organizados,  começa  a  haver  revisões  na
legislação pertinente ao ensino de História e iniciam-se processos de reformas dos
currículos de História em várias Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, uma
vez  que  os  postulados  dos  programas  de  ensino  elaborados  de  acordo  com  os
princípios da política educacional dos anos 70 já estavam, para muitos, superados ou
eram inadmissíveis  teórica  e  politicamente.  Assim,  os  anos  80  são  marcados  por
discussões e propostas de mudanças no ensino fundamental de História. (FONSECA,
2001, p. 86)

Essa conjuntura sugere também que a inserção do ensino de história no universo das

teorias críticas do currículo ocorreu de forma plural, pois cada secretaria estadual e municipal

de  governo  terminou  por  lançar  versões  próprias  desses  novos  currículos.  Não  havia

uniformidade  de  teorias  e  conteúdos  em  âmbito  nacional,  e,  de  certa  forma,  essas

determinações regionalizadas ocorreram em uma realidade histórica em que as instâncias da

sociedade política, pelas condições recentes do regime republicano brasileiro, tinham pouca
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ou nenhuma disposição para um diálogo amplo com os movimentos docentes instituídos. Daí

uma certa dominância de currículos prescritivos e também de práticas docentes que não se

alinhavam totalmente a tais documentos, sendo verificada uma diversidade de procedimentos

didáticos  efetivos  que,  por  sua  vez,  decorriam  das  opções  dos  professores  frente  às

possibilidades de leitura dos documentos curriculares e do suporte apresentado pelos novos

materiais didáticos. Tampouco existe uma linearidade absoluta nesse processo de mudança

curricular, pois não é uma operação viável estabelecer fronteiras, ou etapas fixas, com base

em correlações entre o contexto histórico e as teorias curriculares dominantes nas políticas

públicas.  Como  o  trabalho  de  Fonseca  procurou  explorar,  através  do  paralelo  entre  os

currículos estaduais de São Paulo e Minas Gerais, ocorreram casos em que ideias tipicamente

pós-críticas  (ou  pós-modernas)  vicejavam  nas  recomendações  de  algumas  secretarias

estaduais, ou no discursos de estudiosos em currículo no Brasil, ainda durante a década de

1980.227

O longo processo de tramitação da nova LDB, sinalizado pela Carta de 1988 e que

somente  foi  transformado  em  lei  apenas  no  ano  de  1996  (com  muitas  regulamentações

antecipadas conforme comentou Saviani), foi contemporâneo dessas mudanças nos currículos

escolares de História. Ao final desse transcurso, a sociedade política brasileira já estava sob

domínio  das  frações  radical-conservadoras  no  governo  de  Fernando  H.  Cardoso (PSDB),

marcado pelo seu perfilamento relativo ao programa de reformas neoliberais.  Portanto,  as

primeiras tentativas de ordenação curricular da educação nacional, posteriores à nova LDB,

foram balizadas já pela influência do movimento internacional das reformas educacionais,

como pudemos examinar, com o lançamento dos PCNs e das DCNs em 1998.

Do ponto de vista das teorias de currículo, esses documentos se aproximaram mais

fortemente  das  leituras  típicas  das  teorias  chamadas  de  pós-críticas,  destacando-se  as

referências subjetivistas ou culturalistas (e com frequentes alusões à estética), a presunção do

pós-industrialismo,  a  naturalização do processo de globalização e  da sociedade liberal  de

mercado, e, dentre todos esses movimentos, o panegírico à pedagogia das competências –

proposição que, além dos documentos curriculares, passou a orientar as matrizes de referência

das avaliações institucionais, especialmente do ENEM (de 1998) e do ENCCEJA (de 2002).

As  políticas  educacionais  estudadas  por  nossa  tese,  por  esse  ângulo,  representaram  um

227 Sobre  essas  questões,  Selva  Fonseca  aponta:  “As  limitações  dadas  pela  estrutura  arcaica,  viciada  e
centralizadora das Secretarias de Educação e Delegacias de Ensino tenderam a 'enquadrar', uniformizar e
reduzir  o  significado  do  processo  de  mudanças  do  currículo  de  História  para  os  professores  sujeitos
históricos  de  um momento  intelectual  e  político  plural,  rico  em  possibilidades  e  propostas  de  ação.”
(FONSECA, 2001, p. 89). É importante assinalar que o trabalho citado de Selva Fonseca, muito relevante
para a área de ensino de história, se debruçou sobre as diferenças entre os currículos de história praticados
em São Paulo e Minas Gerais, ressaltando discrepâncias muito marcantes entre eles.
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processo de atualização e reelaboração desse legado curricular, marcado pela prevalência de

orientações compatíveis com as teorias pós-críticas.

As reformulações promovidas no início do século XXI, referentes aos documentos de

ordenamento curricular da educação nacional, ocorreram em meio a significativas mudanças

na composição das forças dirigentes da sociedade política brasileira. A vitória eleitoral  de

Lula  da  Silva,  em  2002,  inaugurou  uma  sucessão  de  governos  dirigidos  pelo  PT,  cujas

políticas, tomadas em seu conjunto, observaram a dominância da plataforma social-liberal.

Por conseguinte, foi nesse ambiente em que transcorreram as atualizações das OCNs (antigos

PCNs),  em  2006,  das  DCNEM,  em  2010,  da  matriz  de  referência  e  dos  processos  de

confecção do ENEM (que passou a cumprir a função de certificação para o ensino médio), em

2009, determinando o estabelecimento dos horizontes ao ensino de história que consistem na

substância de nosso estudo. 

O trabalho que tivemos com esses documentos, interpretados sempre em correlação

com  os  contextos  políticos  e  sociais  de  sua  produção,  revelaram  algumas  matérias  que

procuraremos expor topicamente como fechamento de nossa pesquisa. O sentido será o de

buscar uma visão de conjunto sobre as questões referentes ao ensino de história, visto que o

exame pormenorizado de cada uma dessas políticas foi objeto dos capítulos que antecederam

essa conclusão. Assim, considerando todo o material que foi examinado, é possível notar, no

geral,  que  compatibilidades  e  acordos  estiveram  mais  presentes  do  que  dissonâncias  ou

contradições.

Essa afirmativa está longe de considerar as políticas estudadas – OCNs, DCNEM e

ENEM  –  como  um  todo  homogêneo.  Porém,  é  seguro  localizar  essas  iniciativas  como

atravessadas por preocupações de teor semelhante, sobretudo quando procuram se diferenciar

das  políticas  adotadas  pelo  governo  anterior.  É  importante  notar  que  essas  diretrizes

curriculares, emanadas pelo conjunto de programas mencionados, ainda figuram em meio às

teorias pós-críticas, embora elas tenham sido sensivelmente mescladas a influências de certos

princípios das teorias críticas. Se as medidas do governo Cardoso (PSDB) absorveram, em

seus documentos curriculares, muitas ideias disseminadas pelo movimento pós-moderno, as

políticas  estudadas  por  nós  tenderam a aprofundar  o hibridismo nessas  mesmas políticas,

especialmente  ao  pôr-se  em  negociação  com  certas  críticas  formuladas  aos  documentos

editados  pelo  governo  anterior.228 Contudo,  ao  mesmo  tempo  em  que  é  sensível  essa

228 Notamos que o termo hibridismo está atravessado por tensões entre estudiosos que partem de premissas
diferentes. No entanto, o seu significado ainda está conectado à noção de integração ou adaptação entre
elementos  de  naturezas  distintas.  Autores  pós-coloniais,  por  exemplo,  sem romper  com uma visão  que
admite  os  fundamentos culturais  do currículo,  posicionam-se mais  ou menos do seguinte  modo:  “Para
Bhabha,  a  noção  de  cultura  deve  ser  tomada  numa perspectiva  interativa  como  algo  constantemente
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reorganização,  deve-se  destacar  que  o  hibridismo  é,  ele  próprio,  uma  característica  do

movimento chamado de pós-crítico. Por tudo isso, não seria adequado proclamar a existência

de um rompimento entre as políticas curriculares dos governos Cardoso e Lula da Silva, caso

estranho  à  própria  essência  conciliadora  do  social-liberalismo.  Pelo  contrário,  muitas  das

orientações educacionais anteriores foram mantidas, como é o caso evidente da influência da

pedagogia das competências, ainda que combinadas a outras perspectivas.

Após  o exame documental  que  procuramos  fazer,  como explicar  uma variação de

ênfase em direção à retomada de muitos elementos curriculares das teorias críticas? É uma

redundância indicar  que essas normas curriculares foram escritas por mulheres e  homens.

Todavia, investigar suas trajetórias profissionais, e os principais interlocutores desses autores,

pode revelar as origens, as determinações sociais e ideológicas engajadas nesses documentos.

Nesse sentido, é muito importante um retorno a Gramsci e às questões referentes as classes

sociais no capitalismo contemporâneo. 

O trabalho organizado por Lúcia Neves (2005), com destaque ao texto muitas vezes

citado de Ialê Falleiros (2005), fez uma análise extensa sobre os institutos da sociedade civil

ligados às medidas educacionais amplamente adotadas durante a década de 1990 e o início

dos anos 2000. O título do livro, A pedagogia da hegemonia, reflete a constatação de que os

principais interlocutores do governo Cardoso (1995-2002), do qual descendia a maioria das

matérias pesquisadas, eram as frações financeiras do capitalismo que operavam no Brasil,

além  de  organizações  políticas  internacionais.  Quer  dizer,  parcelas  da  sociedade  civil

estruturalmente associadas às classes dominantes. Como pudemos observar, o preenchimento

de muitos cargos ligados à educação, durante esse período, esteve preferencialmente dirigido

a especialistas ou intelectuais vinculados a fundações privadas, a grandes grupos capitalistas

que operavam no ramo da educação ou a instituições de regulação internacional das reformas

educacionais.

Essas políticas foram, a cada passo de sua implementação, recebendo a desaprovação

de muitos estudiosos que as denunciavam como expedientes de reforço a uma determinada

ideologia de classe, no caso vinculada à sedimentação da ética privatista e mercadológica em

sua variação desregulamentadora, típica do neoliberalismo. Conforme apontamos em nossa

leitura de Thompson, e considerando as configurações atuais das sociedades liberais, a disputa

de valores e consciências não possui significado menor ou subalterno. Assim, essas denúncias

recomposto a partir de uma ampla variedade de fontes num processo híbrido e fluido. É também nessa
perspectiva que julgo ser produtivo pensar o currículo. Nesse sentido, o currículo seria um espaço-tempo de
interação entre culturas. Usando a terminologia de nossas coleções Modernas,  em que as culturas são
vistas  como  repertórios  partilhados  de  sentidos,  poderíamos  enumerar  um  sem  número  de  culturas
presentes no currículo.” (MACEDO, 2006, p. 106).
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citadas parecem ser motivações comuns ao trabalho citado de Neves (2005), mas também

estão presentes na crítica à pedagogia do capital, segundo os termos de Roberto Leher, e nas

contestações à pedagogia das competências nos trabalhos de Marize Ramos (2006). Houve,

portanto,  um  forte  debate  intelectual  em torno  dos  sentidos  das  reformas  pedagógicas  e

curriculares, em muito amparado, outrossim, por outros institutos da sociedade civil difusores

de uma ética contra-hegemônica.

Por tudo isso, consideramos que as mudanças nos aspectos curriculares, das políticas

públicas educacionais estudadas nessa tese, finalmente, são decorrentes de um outro tipo de

composição  dos  espaços  da  sociedade  política,  que  viabilizou,  no  mesmo  ato,  outras

possibilidades de interseção com a sociedade civil. Fizemos questão de esclarecer, sobretudo

no  capítulo  1,  que  não  enxergamos  ter  havido  uma  espécie  de  ruptura  nas  políticas

educacionais entre as etapas neoliberal e social-liberal da história política recente do país. Sua

orientação dominante permaneceu em todo o tempo sendo o neotecnicismo. No entanto, em

muitas frentes houve inflexões, negociações e mediações que, apesar de invisíveis a um olhar

concentrado  apenas  nos  contornos  gerais  de  tais  políticas,  apareceram  com  nitidez  nas

medidas curriculares aqui estudadas. 

As comissões formadas – como no caso da preparação das OCNs e das mudanças

operadas no ENEM –, ou certas indicações referentes ao CNE, contemplaram pesquisadores

preferencialmente  vinculados  a  instituições  públicas,  especialistas  nas  muitas  áreas

pedagógicas  requisitadas,  e,  frequentemente,  relacionados  a  organizações  explicitamente

contra-hegemônicas (como sindicatos, federações, associações, partidos, etc.). Dessa forma, a

mudança de ênfase na política curricular – com uma relativa diminuição do aporte teórico

pós-crítico e uma paralela retomada de interpretações críticas (recuperando a nomenclatura

proposta por Silva) – parece descender desses novos arranjos entre as sociedades política e

civil durante os governos do PT. 229

Nas  OCNs  e  nas  DCNEM,  as  perspectivas  pós-críticas,  que  estão  especialmente

acentuadas  pela  forma  como  tais  documentos  leem  (e  naturalizam)  as  transformações

produtivas e informacionais de nosso tempo, ficaram associadas a elementos das abordagens

generalistas,  com a abundante utilização de conceitos que remetem à noção de totalidade

relativa  ao  estudo  das  sociedades  humanas  –  operação  essencialmente  ligada  às  teorias

tradicionais  e  críticas  (ou  modernas).  Nas  OCNs,  a  título  de  exemplo,  recomenda-se  a

229 As  conclusões  de  Sabrina  Moehlecke,  que  contrastam  as  antigas  e  as  novas  DCNEM,  parecem  ser
semelhantes às nossas: “Se, por um lado, as DCNEM-2011 não trazem novidades em relação à organização
curricular  do  ensino  médio,  por  outro  é  nítida  a  mudança  na  linguagem  e  nos  referenciais  teóricos
presentes no documento aprovado, indicando uma sintonia entre o texto das novas diretrizes e as principais
críticas realizadas às antigas diretrizes” (MOEHLECKE, 2012, p. 54).

305



construção de uma grade curricular orientada por um determinado repertório de conceitos

históricos,  que  podem  ser  trabalhados  em  diferentes  temporalidades.  Em  meio  a  esses

conceitos propostos estão  trabalho,  poder,  cultura,  sujeitos históricos,  etc.,  termos que se

ligam aos grandes processos históricos, e também ao estabelecimento de um  telos entre os

eventos ou narrativas fragmentadas. O mesmo documento ainda subordina o desenvolvimento

das  habilidades,  derivadas  de  modo  muito  peculiar  das  noções  sobre  competência,  à

precedência  desses  mesmos conceitos  citados.  Ou seja,  é  muito  nítido  o  subsídio,  nessas

políticas, de concepções alinhadas às ditas teorias críticas.

As DCNEM possuem configurações análogas.  Esse documento,  diferentemente das

OCNs, não possui uma passagem destinada especificamente à História,230 tratando de temas

muito amplos e relacionando as diretrizes curriculares com aspectos sociológicos do ensino

médio brasileiro. O texto das DCNEM, como vimos, propõe quatro conceitos que precisam

orientar a estruturação dos currículos para o ensino médio (trabalho, ciência, tecnologia e

cultura),  assentando  um  processo  de  diversificação  curricular  complementado  por

determinações  das  redes  de  ensino,  pelo  PPP das  unidades  escolares  e,  finalmente,  pelas

escolhas  dos  professores  regentes,  com  vistas  a  compor  uma  pluralidade  de  “percursos

formativos”  e,  assim,  atender  a  uma variedade  de  diferentes  juventudes.  Essa  concepção

curricular,  ao  mesmo  tempo  em  que  se  mostra  inovadora  e  anima  mecanismos  de

descentralização, preconiza elementos típicos das teorias críticas, como ocorre, por exemplo,

na seguinte expressão a respeito da categoria trabalho: “Assim, evidencia-se a unicidade entre

as dimensões científico-tecnológico-cultural, a partir da compreensão do trabalho em seu

sentido ontológico” (BRASIL, 2013b, p. 162). Delimitando alguns aspectos que podem ser

associados ao ensino de História, o documento ainda aponta a importância de se historicizar

os  conhecimentos  técnico-científicos,  contextualizar  a  instituição  escolar  nas  formações

sociais  ao  longo  do  tempo,  além  das  atribuições  referentes  ao  exercício  da  cidadania.

Constata-se, então, características mais atinentes às teorias críticas do que pós-críticas, em que

pese  as  referências  ao  multiculturalismo,  ao  “aprender  a  aprender”,  feitas  no  mesmo

documento.231

A  ideia  de  que  há  uma  restabelecimento  de  aspectos  das  teorias  críticas,  nos

documentos curriculares estudados por nossa tese,  não é uma conclusão apenas de nossos

estudos. Reivindicando referência no conceito de politecnia e nas reflexões de Gramsci, a

230 O que há, nesse texto, são propostas de organização geral dos currículos para o ensino médio, que ficaria
dividido em quatro áreas do saber, exatamente como o faz a matriz de referência do ENEM, acentuando a
necessidade crescente da interdisciplinaridade e da importância de temas transversais.

231 Nesse  sentido,  o  tratamento  dado  à  pesquisa  como  método  pedagógico  parece  se  adequar  mais  às
perspectivas pós-críticas. Cf. BRASIL, 2013b, p. 163. 
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pesquisadora  Mônica  Ribeiro  da  Silva,  analisando  os  mesmos  documentos,  conclui  o

seguinte:

Em nossa sociedade, marcada por práticas sociais excludentes e por uma educação
escolar tradicionalmente assentada na dominação e no controle sobre os indivíduos, a
formação  humana  voltada  para  a  emancipação  deve  tomar  como  objetivo  uma
educação  que  se  volte  para  a  reflexão  e  a  crítica.  Deve-se  pensar,  assim,  na
possibilidade de uma educação que leve em consideração a capacidade de o indivíduo
tornar-se autônomo – intelectual e moralmente –, ou seja, ser capaz de interpretar as
condições histórico-culturais da sociedade em que vive de forma crítica e reflexiva,
impondo autonomia a suas próprias ações e pensamentos.  Tal intento está na base
das  proposições  curriculares,  isto  é,  da  definição  das  disciplinas,  dos
conhecimentos,  do  tratamento  metodológico  a  eles  conferidos,  dos  processos
avaliativos, enfim, do conjunto de práticas que dão materialidade a determinado
projeto educativo. (SILVA, 2014, pp. 67-68, grifos nossos)

Da  mesma  forma,  a  indução  curricular  exercida  pelo  ENEM  parece  partilhar  da

mesma combinação de influências. Se, por um lado, a adoção das competências, com suas

fundamentações alinhadas aos pressupostos pós-críticos e pós-modernos, dirige estrutura da

matriz  de  referência  do  exame,  simultaneamente  temos  uma  atribuição  forte  aos

conhecimentos na formatação final  dos  itens  e  na estrutura geral  da prova.  Assim,  não é

possível afirmar que o ENEM testa apenas competências ou habilidades. E esse aporte de

conhecimentos,  como,  aliás,  estava  previsto  por  Perrenoud,  assegura  possibilidades

curriculares  mais  dilatadas  ao  ENEM,  libertando-o  de  qualquer  enquadramento

exclusivamente  pós-crítico.232 Pudemos  examinar  que  os  itens  de  História,  e  de  ciências

humanas  mais  globalmente,  acabaram  tendo  características  próximas  daquelas  que

observamos em relação às DCNEM.

Em suma, consideradas a síntese sobre a condição histórica das teorias do currículo e a

passagem do neoliberalismo (de matriz radical-conservadora) para o social-liberalismo (mais

aberto à influência do pensamento progressista), foi possível constatar um relativo recuo no

giro recente das políticas curriculares, havendo certa diminuição da ênfase nos aspectos pós-

críticos e a acentuação de seu hibridismo com leituras críticas. Essa mudança nas políticas

sobre  currículo,  da  mesma  forma,  em  nada  alteraram  a  dominância  das  premissas

neotecnicistas,  que,  ao  contrário,  viram-se  reforçadas  durante  o  período  estudado  –

232 O papel desempenhado pelos conhecimentos, na formulação dos itens no ENEM, parece funcionar como
instrumento de manutenção de um patamar mínimo às formulações inclinadas às teorias críticas. Associamos
essa lógica,  numa tentativa de atribuir sentido à nossa argumentação,  do seguinte raciocínio de Saviani
registrado  no  clássico  Escola  e  democracia:  “Nesse  sentido,  a  importância  da  transmissão  de
conhecimentos, de conteúdos culturais, marca distintiva da pedagogia da essência, não perde seu caráter
revolucionário. A pressão em direção à igualdade real implica a igualdade de acesso ao saber, portanto, a
distribuição igualitária dos conhecimentos disponíveis.” (SAVIANI, 2008a, p. 51). É importante marcar que
o termo pedagogia da essência está fixado, por Saviani, em oposição à pedagogia da existência, constituindo
sentenças que colocavam em lados opostos a pedagogia tradicional e o escolanovismo. 
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especialmente quando observamos a complementariedade entre PDE e IDEB. 

Trata-se, por isso, de modificações que ocorreram por dentro das políticas instituídas,

flexionando  algumas  de  suas  variáveis  na  direção  identificada,  sempre  de  modo  sutil  e

mediado. Nessa perspectiva, é interessante notar que as políticas educacionais, compreendidas

nesse recorte, sempre contaram com o apoio entusiasmado de organismos da sociedade civil

do capital, justamente pela ampliação das disposições neotecnicistas e meritocráticas, apesar

de recuperarem, no corpo das premissas curriculares, um determinado  quociente  de crítica

sistêmica à sociedade do tempo presente. Na verdade, as orientações ao ensino de história das

OCNs, apresentadas com referência em conceitos que podem ser articulados, obedecendo às

definições das instituições escolares, se combinadas com os enunciados das DCNEM, que

apontam um currículo  composto  por  uma  parte  fixa  e  outra  variável,  terminam,  em seu

conjunto, reduzindo os impactos do gerencialismo neotecnicista sobre as escolas de ensino

médio. 

É com esta chave de leitura que analisamos alguns dos comentários mais frequentes

sobre  as  políticas  de  avaliações  padronizadas  em larga  escala:  o  processo  de  indução  e

constrição  curricular.  Esse  é  praticamente  um  consenso  entre  os  autores  lidos  por  nós,

ocorrendo em citações como as de Antunes e Sá, Fernandes, Bonamino e Souza, Estaban, etc.,

pois essas políticas sempre terminam por promover o fenômeno da preparação para o teste –

como a tradução de suas finalidades para o currículo efetivamente praticado pelas escolas. Do

ponto de vista do ensino médio, talvez o ENEM seja o mais eficiente e enérgico veículo de

indução das mudanças curriculares estudadas.

Por essa razão, finalizamos nossas considerações sumarizando aquilo que o ENEM,

em articulação com os documentos curriculares, sentenciam em relação ao ensino de história.

Em primeiro lugar, está manifesta a sugestão de métodos autonomistas de aprendizado, com

forte influência da escola construtivista, que animam o manuseio de fontes históricas, e o

debate sobre as suas múltiplas possibilidades interpretativas, nas dinâmicas de sala de aula.

Nessa direção, também são nítidas as influências da pedagogia das competências, ou mais

amplamente das vertentes do “aprender a aprender”, que, embora não estejam admitidas de

modo  puro,  irradiam  ideias  como  uma  determinada  concepção  de  interdisciplinariedade

(mediada pelas competências), a preparação para aprendizados posteriores e etc., colaborando

para isso as diretivas presentes no ENEM e a abertura conceitual das OCNs.

Os  documentos  curriculares  não  estabelecem  um  rol  de  conteúdos  históricos

obrigatórios, orientando-se pela sugestão do trabalho com conceitos e a definição de certas

temáticas, permitindo às redes e unidades escolares que estabeleçam, segundo seus próprios
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critérios,  os  currículos  efetivamente  trabalhados.  No  entanto,  estão  oferecidas  amplas

possibilidades ao ensino de história – pois é recomendada a historicização da produção de

conhecimentos  pelas  sociedades  humanas  (onde cabem,  por  exemplo,  o  mapeamento  das

origens da revolução científica, do pensamento racional no ocidente, as formas de produção

da cultura, etc.) e dos próprios elementos definidores da instituição escolar. 

Os mesmos documentos indicam, tanto quanto o disposto pelos itens do ENEM, uma

preferência  pelas  grandes  temáticas,  pelos  sentidos  amplos  das  transformações  sociais,

procurando equilibrar as dimensões dos estudos históricos, que são frequentemente divididas

em algumas áreas de concentração, como a política, economia, movimentos sociais e cultura.

Nessa perspectiva,  essas  visões  abrangentes  sobre  as  sociedades  em suas  relações  com o

tempo, que possuem contatos com as noções de totalidade conforme apontamos, recuperaram

muito do espírito irradiado pelas teorias críticas sobre o currículo. 

São perspectivas sobre o ensino de história, portanto, que não estabelecem óbices para

um  ensino  definido  identitariamente  em  torno  de  plataformas  pedagógicas  avançadas,

colocando-se especialmente abertas  a orientações  que considerem a emancipação na atual

sociedade  de  classes  ou  a  politecnia  como  fundamento  curricular.  É  importante  também

registrar, sobre essas mesmas dimensões amplas da história, que há grande acolhimento às

preocupações dirigidas pelo avanço recente das pesquisas em história cultural, tanto no estudo

de seus conceitos de referência (como representação, cultura popular, memória, etc.), assim

como no recorte de temáticas.

Quanto à divisão cronológica, ou sobre a delimitação de temporalidades históricas, os

documentos curriculares não fixam ênfases ou recortes explícitos sobre a História ensinada,

embora seja uma atribuição clara, expandida para as demais disciplinas de ciências humanas,

sua responsabilidade quanto ao trabalho dos elementos atinentes ao exercício da cidadania.

Essa  preocupação  requer  a  partilha  de  um  razoável  nível  de  conhecimento  sobre  os

ordenamentos  políticos,  jurídicos  e  econômicos  da  sociedade  contemporânea.  Da  mesma

forma,  a  análise  sobre  os  itens  do  ENEM  revelou  explícita  predileção  pela  história

contemporânea  em  suas  provas,  havendo  notada  superioridade  da  presença  de  temáticas

compreendidas entre os séculos XIX e XXI. 

Outra  recomendação  expressa  aos  programas  de  história  é  o  trabalho  referente  às

questões  multiculturais,  compreendendo  tópicos  como  as  relações  étnicas  e  raciais,  o

feminismo e as relações de gênero mais amplamente, etc. Essas referências ambicionam a

construção de uma sociedade eticamente mais tolerante, reconhecendo a diversidade cultural e

a alteridade como valores necessários ao mundo de hoje. Esses aspectos do ensino de história
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assumem, nos estudos que desenvolvemos, duas referências. A primeira delas está no contato

desses  componentes  curriculares  com  as  teorias  chamadas  de  pós-críticas,  em  muito

relacionadas à expansão do pensamento pós-moderno. Em segundo lugar, foi possível notar

novos  parâmetros sobre essas questões, especialmente nas DCNEM, em sua seção dedicada

ao ensino de direitos humanos, onde as citações ao multiculturalismo são apresentadas em

consonância com as preocupações relativas ao exercício da cidadania.233 De qualquer modo,

em tempos de recidiva do pensamento conservador de viés autoritário, como o que vivemos

atualmente, o impulso à liberalização de costumes possui grande valor na disseminação de um

certo inconformismo político mais amplo.

Por esse conjunto de aspectos, se notamos uma recente retomada das teorias críticas no

que  se  refere  às  políticas  curriculares,  é  muito  notável  o  papel  cumprido  pelas  ciências

humanas, e especificamente pela história, nesses horizontes propostos. Há correlação entre o

estímulo  à  formação  cidadã  e  a  presença  de  críticas  mais  consistentes  às  fórmulas  de

sociabilidade do presente, induzindo o domínio de certo repertório de conhecimentos sobre o

ordenamento social vigente, seus mecanismos de geração de injustiças e opressões, além das

matrizes ideológicas alternativas já existes.234 Ora, tudo isso constitui matérias evidentemente

conectadas  aos  componentes  curriculares  de ciências  humanas,  ocorrendo de  modo muito

rarefeito em meio à matemática ou às ciências da natureza. É verdade que essa inclinação

recente  às  teorias  críticas  também  possui  reflexos  no  estabelecimento  de  determinadas

competências, mas essas políticas curriculares fizeram o movimento justamente de moderar a

incidência de diretrizes do “aprender a aprender” e recuperar certa centralidade da partilha de

saberes (atitude sinalizada por muitos autores críticos às reformas do governo Cardoso). De

mais a mais, essa configuração descrita, no caso do ensino de história, vai ao encontro da

primazia de temas da história contemporânea (e de seus processos instituintes) em meio à

composição dos itens das provas do ENEM.

* * *

233 Ao abordar essas interlocuções, no capítulo três, fizemos a seguinte citação das DCNEM: “Educar para os
direitos humanos, como parte do direito à educação, significa fomentar processos que contribuam para a
construção  da  cidadania,  do  conhecimento  dos  direitos  fundamentais,  do  respeito  à  pluralidade  e  à
diversidade de nacionalidade, etnia, gênero, classe social, cultura, crença religiosa, orientação sexual e
opção  política,  ou  qualquer  outra  diferença,  combatendo  e  eliminando  toda  forma  de  discriminação.”
(BRASIL, 2013b, p. 165).

234 Estamos cientes do complexo debate em torno da utilização do termo cidadania. Embora uma interpretação
mais tradicional esteja ligada somente a uma versão mais passiva, do cidadão que conhece seus direitos e
deveres políticos,  atualmente há quem sustente uma concepção de cidadania que vá além, abarcando as
dimensões da crítica sistêmica e da luta por novos direitos sociais.
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Resumidamente,  essas  são  as  definições  curriculares  que  mais  se  aproximam  da

história ensinada. Após anos de trabalho com essa modalidade de ensino (em instituições com

perfis muito diversificados), precisamos, por uma questão de integridade intelectual, admitir

que,  metodologicamente,  há  uma  injeção  de  vitalidade  e  dinamismo  irradiada  por  esse

conjunto  de  políticas.  Diante  de  um  espaço  ainda  dominado  pela  aridez,  por  um

tradicionalismo  pedagógico  de  raízes  bizantinas  e  conservadoras,  cujo  produto  é  a  rara

atribuição de sentido ao convívio cotidiano, o aporte de novas perspectivas, com toda a carga

de  influência  pós-moderna  ou  pós-crítica,  não  deixa  de  significar  uma  ampliação  de

horizontes e de possibilidades amplas de diálogo. As novas diretrizes, diferentemente do que

foi feito anteriormente, parecem ter amenizado os riscos do relativismo e de um processo

formativo esvaziado de autonomia intelectual e espírito crítico.

Assim, a resolução de que cada instituição, de forma democrática, participativa e com

direcionamento estabelecido pela comunidade escolar, estabeleça seus programas e currículos,

seguindo os critérios já debatidos, parece ser uma iniciativa altamente conveniente. Além do

mais,  as  metodologias  e  princípios  derivados  do  construtivismo,  ou  do  psicologismo  do

“aprender a aprender”, não estão em situação de dominância nesses documentos, que apenas

elegem recursos e acessórios dessas pedagogias. 

De toda forma, acreditamos ser pertinente perguntar: essas construções teóricas nada

têm a dizer  sobre os procedimentos didáticos  no mundo atual?  Posicionamo-nos junto às

condenações  mais  agudas  voltadas  ao  capitalismo  contemporâneo,  que  engendra  uma

sociedade estruturalmente desigual, concentradora de riquezas, conhecimentos, e que instaura

obstáculos à partilha mais ampla dos bens culturais da humanidade. No entanto, talvez seja

tempo  de  transigir  ante  as  possibilidades  de  que  certas  concepções  descendentes  do

construtivismo  possam  efetivamente  revelar-se  adequadas  aos  processos  educacionais  de

nosso tempo, a depender de cada circunstância em que as escolas de ensino médio estejam

inseridas e considerando os dispositivos tecnológicos cada vez mais ligados ao cotidiano das

pessoas. 

Aquilo que pudemos observar é que os documentos curriculares abrem abundantes

possibilidades de amparo a diferentes práticas pedagógicas concretas, atuando na direção da

oxigenação que as mudanças demográficas do ensino médio irremediavelmente exigem. Não

em função de uma naturalização da sociedade liberal ou de uma adequação às novas técnicas

produtivas,  como defendem alguns  autores,  mas  ampliando  o  repertório  de  metodologias

didáticas sujeitas a um determinado desígnio político-pedagógico estabelecido pelas escolas.

Nesse sentido, o estreitamento curricular mais expressivo, no que tange ao ensino da história,
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não está relacionado à abordagem teórico-metodológica dos documentos curriculares, mas ao

repertório  de  conhecimentos  partilhados.  Como  procuramos  examinar,  é  inequívoca  a

precedência  dos  componentes  curriculares  na  história  contemporânea,  tanto  das  provas

recentes  do  ENEM,  quanto  na  responsabilidade  de  orientar  os  estudantes  sobre  as  suas

obrigações na vida em sociedade e na práxis cidadã.

Em todo caso, tentando afastar nosso olhar para ver ao longe todas as matérias que

estudamos, visando reparar nas características mais aparentes e no desenho de conjunto dessas

políticas, ao que seria aceitável atribuir destaque? Temos claro que ao caráter conciliatório,

mediador, ou ao tom acinzentado. Porém, nossas reflexões e juízos, ao fim de tudo, sugerem

também que as práticas pedagógicas renovadoras, emancipadoras e igualitárias possuem, hoje,

bem mais pontos de apoio do que tinham há vinte anos. E depois, seguindo as trilhas do

pensamento de Gramsci, por mais bem intencionados que sejam os governos progressistas,

uma mudança substantiva das práticas pedagógicas correntes não será consequência linear de

programas editados por governos. O que eles podem oferecer, sensivelmente, é tão somente

embasamento e aceitação. Mudanças na práxis pedagógica, ou na cultura escolar dominante,

estão  ligadas  a  modificações  mais  amplas  nas  consciências  e  nos  julgamentos  políticos

prevalecentes. Considerados os embates de classe, a despeito da renúncia em desmantelar o

neotecnicismo,  foi  visível  sua  inflexão  por  dentro,  garantindo  a  legitimação  de  noções

curriculares interessantes à crítica social mais profunda. 

Millôr Fernandes, há muito tempo, proferiu uma máxima dizendo que o Brasil tinha

um  longo  passado  pela  frente.  Transcorridos  alguns  anos,  a  morosidade  das  mudanças

culturais  permanece  inconteste.  Por  isso  mesmo,  cada  diminuto  sinal  orientado  à  contra-

hegemonia precisa ser prestigiado.
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TERMO DE CONSENTIMENTO  

Declaro, por meio deste termo, que concordei em conceder entrevista à pesquisa de

doutoramento intitulada O ENEM E A REFORMA CURRICULAR NO DESPONTAR DO

SÉCULO  XXI,  empreendida  por  JEFTE  DA MATA PINHEIRO  JUNIOR,  vinculada  ao

Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação  da  Universidade  Federal  Fluminense,  com

matrícula nº D011.213.012, sob orientação da Prof. Drª Claudia Alves.
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ENTREVISTA À PESQUISA DE DOUTORADO  

Entrevistada: Profª. Ms. Taíse Pereira Liocádio (TL)
Entrevistador: Jefte da Mata Pinheiro Jr. (JP)

Local: Sede do INEP, Brasília – DF
Data: 1 de março de 2016

(JP) Como foi seu ingresso no quadro de servidores do INEP?

(TL) Eu fiz concurso em 2005 para o MEC. Para todo o corpo de servidores do INEP, até
aquele período,  a  forma de entrada era essa.  Em 2008,  a  gente teve um concurso com a
carreira do INEP já instituída, criada no ano de 2006, e os candidatos aprovados passaram a
compor a nova carreira vinculada ao INEP. Com a nova carreira e a realização do concurso,
que previa uma pontuação maior para as pessoas que tinham mestrado e doutorado (prova de
títulos), o perfil da maior parte dos servidores aprovados passou a ser formado de mestres e
doutores. Boa parte dessa primeira leva de concursados foi para compor a equipe da Diretoria
de Avaliação da Educação Básica (DAEB), que era responsável pela concepção e elaboração
do ENEM.

(JP) A DAEB era chefiada por alguém de carreira do INEP?

(TL) Não. A DAEB era resultado da composição de outras duas diretorias. Em 2007, o INEP
passou por um período de reestruturação. Antes, o ENEM era de responsabilidade da Diretoria
de Avaliação para Certificação de Competências (DACC), que também era responsável pelo
PISA e pelo ENCCEJA. E nós tínhamos outra diretoria que era exclusivamente responsável
pelo SAEB.

Em 2005, houve uma mudança no SAEB, que passou também a contar com a Prova Brasil.
Durante a reestruturação de 2007, como as coisas já estavam mudando dentro INEP, optou-se
por fazer uma junção entre essas duas diretorias, com base no fato de que as duas avaliavam a
educação básica e, por isso, não havia motivos para que elas continuassem separadas.

Com essa junção, passamos a ter  uma equipe pedagógica única fazendo parte desses dois
processos. Só que nós apenas conseguíamos gerenciar os contratos, porque havia um número
muito reduzido de servidores. Acho que não passávamos de dez servidores nesse período de
junção das duas atividades e tínhamos uma agenda de oficinas de elaboração de itens junto
aos Estados, capacitação, seminários, etc., tudo sendo feito por essa equipe, que também era
responsável pelo gerenciamento das provas. Nesse período ainda, a gente fazia a contratação,
por licitação de técnica e de preços, das nossas provas. Daí a gente comprava ou um conjunto
de itens, ou um conjunto de itens agregados a cadernos de prova.
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A última vez que fizemos dessa forma,  iniciamos uma licitação em 2006 e a entrega foi
parcelada em 2006, 2007 e o último lote em 2008, sendo um total  de 3.200 itens para o
ENEM.

(JP) Você chegou a trabalhar com esses itens?

(TL) Sim, eu era da comissão de licitação e também a executora técnica desse contrato.

(JP) Do ponto de vista da expectativa que o INEP tinha, a qualidade desses itens atendia
o esperado?

(TL) Não, estava muito aquém do que a gente queria. Por isso mesmo programávamos as
entregas  parceladas,  para  podermos  validar  esses  itens.  Qual  era  nossa  dificuldade  nesse
período? Por termos poucos servidores, conseguíamos fazer a análise de apenas uma amostra
desses itens. Nós não conseguíamos ver todos eles. A equipe que tínhamos, por exemplo em
2007 (assim que esses itens chegavam), era composta de uma servidora contratada, que não
era da carreira, além de mais dois colegas (um pedagogo, um filósofo) e eu, com formação em
geografia. Então não era possível fazer o atendimento e dar o aval aos itens de todas as áreas.
Nós não trabalhávamos exclusivamente com ciências humanas, pois nós fazíamos a aquisição
de itens para linguagens e códigos, matemática, ciências da natureza e suas tecnologias, e
ciências humanas e suas tecnologias.

Então tentávamos dar um mínimo de orientação de como desejávamos os itens e avaliávamos
a entrega por amostragem. Não tínhamos pessoal para fazer esse tipo de serviço, situação que
mudou em 2008. A partir desse ano, houve a entrada desses novos servidores e a DAEB teve a
possibilidade de selecionar, entre os servidores aprovados, aqueles que seriam convidados a
compor o seu quadro de funcionários, e aí conseguimos servidores especialistas nas diferentes
áreas.

(JP) Chegaram especialistas em avaliação?

(TL) Em avaliação não, mas tínhamos especialistas nas muitas áreas. Chegaram linguistas,
pessoal  com formação  em literatura,  física,  química,  história.  O  atual  diretor  da  DAEB,
formado em geografia, também pertencia a essa turma. Ou seja, o concurso de 2008 ampliou a
capacidade  de  trabalho  da  equipe  e  a  sua  cobertura  sobre  as  áreas  do  conhecimento.  A
conformação dessa equipe nos levou a buscar alternativas em relação ao banco de itens.

Quando os novos concursados chegaram, nós estávamos recebendo um dos lotes. Foi muito
próximo. A equipe estava tomando posse e eu recebendo um dos lotes comprados por contrato
com o CESPE/UNB por volta da mesma época. Nesse tempo, fomos participar de um evento
no fim de semana que era de validação de itens. Esses itens foram submetidos ao grupo, que
lia item por item para que déssemos um parecer a respeito desses itens. Nós tivemos um
problema nessa tarefa, porque a equipe que nem estava ainda experimentada no trabalho com
avaliação já questionava a qualidade pedagógica desses itens.

(JP) Essa avaliação feita sobre a qualidade se referia também à matriz da prova ou
estava restrita aos itens?
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(TL) Também, era casado. A matriz, na época, era de 21 habilidades e cada uma delas era
medida três vezes. Então, não ficava muito claro o conteúdo que cairia na prova, ocorrendo
muita variação de um ano para outro. Dependia do que o banco possuísse com qualidade o
bastante para que a gente pudesse colocar na prova.

Então, uma das críticas desse novo grupo foi essa, de que a amplitude de possibilidades que a
matriz ofertava atrapalhava mais que ajudava, pois não norteava com precisão a abordagem
dos conteúdos. E quando a gente começou (e quando falo a gente me refiro ao MEC e ao
INEP) a discutir a possibilidade de que o ENEM passasse a selecionar estudantes para as
universidades públicas, esse foi um dos pontos ressaltados pela ANDIFES.

(JP) Essa discussão apareceu quando, mais ou menos?

(TL)  Entre  2007  e  2008.  Inicialmente  era  um  debate  muito  interno,  que  suscitava  uma
discussão sobre logística, sobre como seria executar um exame com essas proporções. Nessa
mesma época, o ENEM já chegava a cerca de 5 milhões de participantes e a gente sabia que
quando ele se tornasse exame de seleção para as instituições superiores públicas esse número
teria um salto muito grande, o que tem sido observado até hoje.

Uma  das  coisas  noticiadas  durante  esse  período  de  negociação  foi  que  a  ANDIFES,  o
CONSED e a UNDIME desejavam observar os conteúdos da prova do ENEM com maior
clareza,  porque aquela matriz  de 21 habilidades  não satisfazia  como processo seleção ou
preparação desses estudantes.

Uma das saídas  propostas  pelo então presidente do INEP, Reynaldo Fernandes,  foi  que o
instituto reestruturasse a matriz do exame com base na matriz do ENCCEJA, instituída em
2002. O primeiro passo foi submeter a ideia a um grupo, formado por uma comissão externa,
e que depois recebeu contribuições dos funcionários do INEP. A gente posteriormente fez uma
análise sobre as mudanças propostas por essa comissão.

(JP) Então essas modificações na matriz em 2008 foram feitas com consultoria externa?

(TL) Foram feitas com consultoria externa. Não foram servidores do INEP os responsáveis
por aquela matriz. Era até um “comitê de governança”, o nome escolhido para esse grupo.

(JP) Existe algum documento público emitido por este comitê?

(TL) Olha, um pouco antes da nomeação desse comitê foi feita uma comunicação que ficou
exposta no site do INEP, de que a ANDIFES e o CONSED esperavam uma matriz do ENEM
melhor  fundamentada  e  cujo  conteúdo  estivesse  mais  claro.  Cada  um  desses  órgãos
encaminhou algumas pessoas e, junto com o INEP e o MEC, compuseram essa comissão.

(JP) Essa matriz então já contém aquele anexo com os “objetos de conhecimento”?

(TL) Isso. Dessa forma, o que se queria era tornar mais explícitos os conteúdos possíveis de
serem  utilizados  a  partir  da  matriz  de  habilidades  que  dirigiria  a  elaboração  dos  itens,
conforme  já  funcionava  nas  matrizes  do  ENCCEJA e  do  próprio  ENEM.  Essa  matriz
recomposta foi uma ideia concebida no final de 2008 e que só foi concretizada no exame de
2009.  E  para  isso  ficar  pronto  a  tempo,  foram  necessários  muitos  sábados,  domingos  e
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feriados trabalhados.

(JP)  Foi  nesse  momento  que  o  INEP  publicou  o  edital  para  que  professores  se
inscrevessem no processo de seleção para elaboração dos itens?

(TL) Não, isso veio depois. Como ainda tínhamos itens a receber, o CESPE/UNB se propôs a
adaptar esses itens à nova matriz. Então ainda havia uma leva de itens para receber em 2009
que estavam sob o contrato de licitação que o INEP tinha com o CESPE. Foi, portanto, uma
adaptação desses itens à nova matriz.

E aí, o que apareceu de novo? Naquela altura, viu-se que já tínhamos os profissionais e essas
pessoas começaram a imergir no mundo da avaliação. Os grupos que se fizeram das quatro
áreas do conhecimento e das séries iniciais começaram a estudar muito essa matéria, porque,
como eu falei, ninguém chegou aqui especialista em avaliação, cada um era especialista na
sua área. Mesmo porque o concurso de 2008 não teve nenhum quesito direcionando para isso.
E ainda tivemos uma mudança na presidência do INEP, com a chegada do Prof. Neto, 235 que
ocorreu, inclusive, em um momento difícil, já que houve o cancelamento do exame em 2009
em função do roubo da prova.

(JP) Mas isso não aconteceu em 2010, quando o exame foi reaplicado?

(TL) Não. Em 2010 houve duas aplicações em função de erro na impressão.  Em 2009, o
exame não foi aplicado por causa do roubo e, com o adiamento, foi necessário fazer outra
prova. Isso gerou um gasto imenso, porque já estava tudo pronto, só faltava a aplicação. Isso
ocorreu dois dias antes da aplicação e gerou muito desgaste, porque para montar uma prova
dessas você tem que ter uma quantidade de itens muito boa, esses itens têm que atender aos
parâmetros estabelecidos.

(JP) Eles foram pré-testados?

(TL) Foram. Essa era justamente a dificuldade. Não dava para pôr qualquer item. Em uma
prova como o ENEM, é preciso ter previsão anterior, tem que ter muito trabalho acumulado.
Por  isso  é  que  eu  digo  que  foram muitos  sábados  e  domingos  trabalhados.  Além de  ter
aplicado esse pré-teste no ano em que o próprio exame mudou, a gente ainda teve de fazer a
parte de análise desses dados, compor a prova, antecipar como isso funcionaria no ENEM. A
prova do ENEM possui um desenho. A maioria das pessoas pensa que ela começa com um
item fácil e termina com um difícil. Mas não é assim. Ela é montada com itens fáceis, médios
e difíceis e a partir de vários parâmetros distribuídos em uma estrutura ao longo da prova.

A gente tinha milhares de itens, mas não precisava exatamente disso. O necessário era itens
específicos, que tivessem características específicas para contemplar o desenho da prova. Era
necessário ter itens nos diferentes pontos da escala projetada para a prova.

Mas, voltando ao que estávamos falando anteriormente, em 2009 houve essa substituição na
presidência do INEP e o Prof. Neto anunciou que o plano era que a gente fizesse toda a parte
de elaboração e revisão desses itens. A partir daí é que foi feita a chamada pública.

235 Prof. Joaquim José Soares Neto. Esteve na presidência do INEP entre 21 de dezembro de 2009 e 17 de 
janeiro de 2011.
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(JP) Foi nesse momento então que o INEP assumiu a responsabilidade de produção dos
itens para o ENEM?

(TL) Isso mesmo. Foi tudo pensado, uma convocação pública,  com lançamento de edital.
Então, professores que estivessem atuando nas redes públicas municipais, estaduais ou em
escolas  federais  poderiam compor  esse  grupo.  Com essa  chamada  pública,  os  candidatos
inscritos foram ordenados por classificação e isso permitiu uma entrada grande de professores
que atuavam nas redes. O perfil foi bem diversificado, pois tínhamos professores que atuavam
na universidade, em institutos federais, nas redes municipais, estaduais, enfim, em todas as
esferas do ensino. Apesar disso, pelas dificuldades do tipo de item que deveria ser produzido,
a qualidade não foi como a gente esperava no início do processo.

(JP)  O  professor  Tarcísio  nos  deu  um  depoimento  afirmando  que  os  professores
selecionados  trabalhavam em Brasília,  você  poderia  esclarecer melhor como foi  esse
processo?

(TL) Depois que publicarmos o edital e as pessoas se inscreveram, nós os agrupamos por
região  e  fizemos  cinco  capacitações  regionais.  Foram duas  em Brasília,  o  que  atendia  o
Centro-Oeste e o Nordeste. Para o Sul e parte do Sudeste foi feito em São Paulo, e teve outro
especificamente no Rio de Janeiro. Então foram dois em Brasília, dois em São Paulo e um no
Rio de Janeiro.

(JP) Esse processo previa que os professores fizessem itens já?

(TL) Sim. A gente dava a capacitação, durante praticamente um dia e meio, oferecida pelo
INEP. Inclusive eu fui uma das capacitadoras. A gente esclarecia tudo sobre a estrutura do
item do INEP, que deveria ter um texto base, enunciado e alternativas. O texto base deveria
ser escolhido com base em determinados critérios, o enunciado construído dessa ou daquela
forma, e a mesma coisa para as características referentes às alternativas. Então, a gente já
tinha um roteiro de elaboração e revisão de itens naquele período também.

Ao final da capacitação, nas últimas quatro horas, o candidato era convidado a elaborar um
item e revisar outros dois. Essa conclusão estava prevista desde o início e a gente incentivava
os  professores,  se  quisessem,  a  irem  escolhendo  o  texto  base  e  também  pensando  na
construção do item. Havia tempo disponível para a construção desse item e era permitido que
o candidato levasse ao local  apenas o texto base.  No mesmo lugar,  ele  fazia esse item e
revisava mais dois que a gente dava aos candidatos. Esses eram itens que já tinham erros
marcados e gente desejava ver se a pessoa tinha entendido os critérios adotados, percebendo
os erros desses itens.

Para a aprovação, esses candidatos deveriam ter uma nota mínima. Então eles, ao revisarem
os itens, deveriam alcançar uma nota mínima e, da mesma forma, o item criado precisava
atingir um critério mínimo de qualidade. A gente classificou os pretendentes pela nota do item
e das revisões que eles fizeram. Os que ficaram melhor posicionados foram convidados a
serem elaboradores e  revisores,  e  nós  conseguimos montar  um grupo super diversificado.
Havia  professores  das  redes  municipais  de  diversas  localidades  do  país,  de  norte  a  sul,
professores de institutos federais, de universidades, de escolas muito conhecidas (como no
caso do Pedro II). Enfim, foi formado um grupo bastante eclético, que dava para a gente uma
representatividade do que era a educação no país.
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A gente fez outro processo, ainda em 2010, para compor as áreas que estavam deficientes, e
sempre foi uma dificuldade suprir as carências em sociologia e filosofia. Então foi feita uma
nova  convocação,  posterior  a  essa  primeira,  mas  seguindo  os  mesmos  critérios,  com  o
processo de capacitação acontecendo em Brasília. Formado o banco de colaboradores, teve
início a difícil e cansativa tarefa de elaboração e revisão dos itens, com o processo todo aqui
no INEP.

Esse ambiente físico e seguro em que nós estamos agora foi uma coisa que a DAEB pensou lá
atrás e acabou servindo para todo o INEP. É utilizado pelo ENADE e outras avaliações, mas
começou com o ENEM. Por que? Porque a gente começou a se preocupar com a segurança da
prova, a possibilidade de vazamento de questões. Não dava para pensar apenas no professor
que vinha, era preciso ter uma estrutura para fazer esse trabalho.

(JP) Novamente, conversando com o Tarcísio, ele falou que todo mundo viajava para
passar uma semana em Brasília  e trabalhava produzindo itens.  Todavia,  existia  uma
meta de produção que pressionava os elaboradores e que, no final do prazo, acabavam
acelerando o trabalho e produzindo itens com qualidade inferior. E isso sobrecarregava
os revisores.

(TL)  Sim.  Como  as  pessoas  vinham para  cá  e  passavam entre  quatro  e  cinco  dias,  nós
tínhamos uma meta que foi calculada a partir de uma média do quanto esse trabalho precisaria
gerar  para que não fosse mais necessário comprar  itens.  Começamos a medir  o quanto a
pessoa conseguia revisar e elaborar itens com certa qualidade, e algumas pessoas acabaram
servindo como referenciais e também compondo a comissão de elaboração da prova. Enfim,
nós delimitados um conjunto de pessoas que conseguiram compreender bem os critérios e
passamos a perguntar: quantos itens de qualidade eles conseguem elaborar em uma semana e
quantos conseguem revisar?

Aqueles que entenderam os critérios e viraram nossos revisores tinham facilidade em cumprir
a meta, passando, então, ao trabalho de revisão. Era aí que eles penavam, porque as pessoas
que não tinham entendido a adoção dos critérios davam muito trabalho, pois o item ficava
indo e voltando para o revisor até que o elaborador desistisse do item.

Era tudo feito aqui, com um sistema interno. Até funcionava em outro prédio, mas era quase
desse jeito aqui, embora alguns critérios fossem diferentes porque só quem utilizava era a
DAEB. A gente tinha a parte de segurança toda exclusiva à elaboração do ENEM. Era uma
sala muito grande, mas que abrigava todas as quatro áreas do conhecimento juntas. Acontecia
até  das  discussões  acaloradas  (que  às  vezes  acometia  o  pessoal  de  ciências  humanas)
atrapalharem os outros professores, que pediam silêncio para poderem trabalhar. Um outro
problema desse tempo é que a  comissão final,  na sua maioria,  era  composta de homens.
Éramos  apenas  três  mulheres  na  comissão,  e  os  homens  falavam  alto,  então  era  uma
inadequação do prédio àquele formato de trabalho.

Nós sempre procuramos superar  essas  e  outras dificuldades.  Pouco depois,  a  DAEB e as
coordenações passaram por outro processo de reestruturação, e também passamos a receber
informações de que as universidades desejavam estar mais atuantes em relação ao ENEM.
Tudo isso lembrando das deficiências que encontramos no banco de colaboradores formado.
Havia casos de professores, por exemplo, com muito tempo de trabalho em sala de aula mas
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que produziam itens de qualidade muito baixa,  às vezes com erros conceituais grosseiros.
Problemas  graves,  de  itens  com  viés,  sem  uma  linguagem  politicamente  correta,  que
utilizamos hoje em processos de capacitação como exemplos de erros cometidos, de itens
muito fora dos critérios estipulados.

Era muito importante ter esse material porque havia casos que envolviam professores com
titulação,  com  mestrado  e  doutorado,  então  era  útil  apontar  com  precisão  os  critérios.
Acontecia muito de o professor chegar, como se diz popularmente, “de salto alto” por achar
que está entre os melhores. O problema é que estar aqui significa produzir um trabalho que
será visto pelo país todo. O item escolhido para o ENEM é visto por oito milhões de pessoas
no dia da prova, mas no dia seguinte ele passa a ser visto por todos os alunos interessados no
ensino médio no país,  além dos professores e pais.  Além disso,  você pega hoje os livros
didáticos para o ensino médio e essas questões se transformaram em exercícios nesses livros.
Nós temos uma preocupação muito grande com a qualidade desse item e em verificar se ele
está contemplando a matriz do exame.

(JP) Esse processo centralizado de produção do itens mudou em que ano?

(TL) Em 2011. Foi aí que a gente começou a ir para as universidades. Na verdade, foram as
instituições  de  ensino  superior  que  comunicavam  a  gente  que  desejavam  participar  do
processo. Essa parte eu não conheço tão bem porque foi justamente quando a nossa equipe se
desmembrou.  Anteriormente,  era  a  mesma  equipe  que  cuidava  de  todo  o  processo,  que
cuidava da capacitação,  da captação de  itens,  da revisão,  da montagem das  provas  até  o
momento da aplicação. Só que eram responsabilidades muito exaustivas. Então, optou-se, por
sugestão  dos  próprios  funcionários,  a  montagem  de  uma  coordenação  responsável  pela
capacitação  e  captação  de  itens,  e  outro  grupo  cuidaria  da  pré-testagem,  montagem  dos
instrumentos e da revisão final.

(JP) Essas equipes eram compostas apenas de servidores concursados do INEP?

(TL) Sim, as  duas.  A gente quase não tinha a presença de terceirizados.  Acho que havia
apenas uma colega de contrato PNUD, o resto era todo de servidores.

(JP) A comissão a que pertencia o Prof. Marcus Dezemone e o Prof. Tarcísio não fazia o
primeiro trabalho?
 
(TL) Não. Não faziam capacitação nem a captação. Colaboravam com a revisão final e a
montagem dos testes. Às vezes, era demandada a essa comissão uma quantidade “x” de itens,
pois  para algumas habilidades  exigidas pela  matriz  é  muito difícil  de se  elaborar  o  item.
Especialmente  as  que  exigiam comparação.  Era  um grupo  que,  por  mais  que  estivessem
nomeados em comissão e tivessem um perfil de revisores, muitas vezes precisávamos solicitar
a eles a atividade de elaboração.

Mas, em 2011 a gente passou a contar com a participação das universidades, que precisavam
ter um ambiente seguro para receber a captação de itens.  Esses itens,  hoje em dia,  quase
sempre  estão  sendo  revistos  por  lá,  através  do  formato  de  painel.  Antes,  essas  revisões
seguiam  o  seguinte  caminho:  o  item  era  elaborado  em  um  determinado  computador,
posteriormente jogado no sistema e aberto em outro computador pelo revisor. Hoje em dia, as
universidades estão optando por fazer uma revisão colegiada, na qual o elaborador joga o item
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no  sistema  e  os  revisores  analisam  em  conjunto  item  por  item.  Isso  tem  gerado  um
enriquecimento grande que se reflete na prova. As provas dos últimos anos têm tido uma
qualidade elevada, assim como o próprio banco de itens. Hoje é muito mais fácil selecionar
um item, porque se sabe que o que está lá foi referendado por uma comissão na universidade e
também pela comissão de revisão do INEP. Então, hoje em dia a gente consegue ter uma
validação mais consistente desse item. Lembro que, no outro formato, quando me chamavam
para montar a prova, dava um certo frio na barriga, e hoje em dia já não dá tanto porque não
está mais sendo validada por mim. Porque por trás de quem está montando a prova tem umas
quarenta  pessoas  que  trabalharam  sobre  o  item  fazendo  revisão,  contribuições,  análises
críticas. Hoje em dia, isso tudo dá bem mais segurança pra gente.

As universidades, quando celebram o convênio com INEP, passam a receber repasses, o que
faz com que a gente exija algumas contrapartidas. Então, é necessário ter um local adequado.
O INEP envia uma equipe para vistoriar as condições de segurança, para verificar a formação
das pessoas, etc.

(JP) O movimento então partiu das universidades, foram elas que procuraram o INEP?

(TL) Na verdade, sim. O INEP lançou o edital em 2011, e, assim, a universidade interessada
formaliza o pedido de integração, cabendo ao INEP dar a contrapartida financeira para ela se
estruturar  fisicamente.  Posteriormente,  ocorre  um  trabalho  contínuo  de  capacitação  de
professores, captação de itens e de repasse de recursos para a universidade.

(JP) Como foi noticiado pela imprensa, conforme a fala de mais de um ministro e nisso
eu me lembro do Haddad e do Mercadante, há o desejo de fortalecer o banco de itens de
modo a possibilitar a realização de mais de um exame por ano. Esse debate é concreto?

(TL) Não trabalhamos pensando exclusivamente em uma prova, mas pensando na composição
do banco. Para fazer a prova desse ano, trabalhamos há dois anos atrás. Porque foi o momento
de elaboração do item, foi também quando ocorreu sua pré-testagem, e ele precisa passar por
um período de quarentena, ficando parado no banco, até por motivos de segurança. Quando o
item é pré-testado e aplicado ao público-alvo do exame, pode ocorrer de um aluno que tenha
participado da pré-testagem venha a responder essa questão durante a prova. Então é preciso
dar um tempo de guarda a esse item. No início, infelizmente não dava para fazer isso, então
conseguíamos outros públicos para a pré-testagem, não realizando o pré-teste com alunos do
terceiro  ano,  embora  buscássemos  as  mesmas  características  psicométricas.  Só  que  nos
últimos anos nós temos conseguido, então temos feito o pré-teste com alunos de terceiro ano e
deixamos esse item em resguardo no banco.

Mas sobre o que você perguntou, hoje em dia nós já temos número. Sobre os números que
Haddad anunciava lá atrás, relativos a metas no banco de itens, hoje em dia nós já superamos.
Qual seria a nossa dificuldade atualmente? É tê-los em qualidade. Como eu falei, não adianta
somente termos itens no meio da escala,  eu preciso ter  item fácil,  médio e difícil,  e,  por
exemplo, a gente tem dificuldade em conseguir itens de nível fácil, que são os utilizados para
a certificação. Há uma dificuldade muito grande em produzir esse item fácil porque ele fica
naquele limite tênue entre o conhecimento escolar, que é uma coisa muito prezada pela equipe
que vem trabalhando nos últimos anos,  e o conhecimento mais amplo,  de experiência no
mundo. Não pode ser uma questão que simplesmente aborde o cotidiano, tem que possuir
relação com o conhecimento, com a ciência. Aí reside a dificuldade na produção dos itens
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fáceis, pois é uma dificuldade para o elaborador calibrar essas medidas.

(JP) Há uma questão que eu gostaria de deixar você à vontade para responder apenas se
quiser. Se você preferir, podemos pular. Sem problemas. É muito evidente que a matriz
da prova está fundamentada em torno da pedagogia das competências, que, pelo que
afirma a literatura, descende de um campo maior que é o construtivismo inspirado pelas
teses de Piaget.

(TL) O lugar em que a abordagem pedagógica do exame está elucidada é o documento básico
do ENCCEJA. Ele  é  que oferece os  parâmetros  teóricos  que embasam a  nova matriz  do
ENEM.

(JP)  Ok.  Tenho  de  olhar  mesmo,  mas  gostaria  de,  ainda  assim,  insistir  em  uma
provocação. De um modo geral, os defensores dessa abordagem fazem uma crítica ao
formato tradicional da escola, que normalmente se organiza pela partilha de conteúdos
entre as disciplinas, deixando de explorar as questões relacionais entre eles e as ligações
com  a  vida  profissional  e  o  desenvolvimento  posterior  à  própria  escola.  Muito
fortemente essas coisas aparecerão entre os argumentos do Perrenoud, por exemplo.

Ao mesmo tempo, os críticos a essa abordagem afirmam que a estruturação do ensino
por  competências  diminui  o  seu  papel  consagrado  de  partilha  dos  conhecimentos
acumulados historicamente pela humanidade. Ou seja, uma visão muito dedicada em
atender requisitos do mercado de trabalho e pouco preocupada com esse papel social
mais  amplo  da  escolarização.  O  próprio  Perrenoud  objeta  esse  tipo  de  colocação,
afirmando que não é possível adquirir competências de outra forma se não através do
estudo de determinados conteúdos ou saberes.  A proposta, portanto, seria de utilizar
uma potencialidade, digamos, adormecida na instituição escola.

Enfim, depois de tanto tempo trabalhando com avaliações que consideram esse aporte
teórico, como você avalia essas questões? Como se situa o ENEM em meio a esse debate?

(TL) Sempre que a gente realiza um seminário de capacitação, e a gente faz isso bastante, eu
percebo que há professores com muita dificuldade em traduzir a competência e a habilidade
em uma dimensão  prática  envolvendo  o  conteúdo.  Como eu  trabalhava  muito  mais  com
conteúdos de geografia, isso acontecia muito quando se trabalhava com clima, por exemplo. A
gente tem um jornal todo dia falando de clima,  de como está o tempo hoje,  de qual é  a
previsão  para  o  período  próximo,  as  características  de  determinado  clima  que  estão  se
apresentando de modo diferente. O professor, às vezes, não tem facilidade de trabalhar isso
com o aluno concretamente. Então, ele domina toda a teoria, sendo capaz de afirmar: clima é
isso,  essas  são  as  características  de  determinada  região.  Mas  na  hora  contextualizar  essa
matéria, surge certa dificuldade.

Eu sinto isso em relação ao ENEM. Há uma brincadeira que faço com o pessoal da equipe de
matemática, quando digo que aprendi a fórmula de Bhaskara direitinho, lembro como tenho
que fazer cada coisa, mas até hoje não usei ela em nada na minha vida. Ninguém nunca me
disse que eu aprenderia isso e que quando eu fosse, por exemplo, comprar um piso para minha
casa, ou fazer a dosagem de um remédio para tomar, ela poderia me ser útil. Pois o que o
ENEM  consegue  é  justamente  isso,  especialmente  no  caso  das  ciências  humanas  em
referência  à  cidadania,  transformar  um conteúdo na  necessidade  de  respeito  às  diferentes
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crenças e identidades culturais. Em vez de expor teoricamente um conceito de cidadania, é
passar a vivê-la no concreto. O respeito à homossexualidade, às diferenças de gênero, tudo
isso compõe a cidadania. Trata-se de sair de um conhecimento muito normativo e saber como
aplicar e viver ele no dia a dia. Esse eu acho que é o grande diferencial do ENEM.

Quando a gente faz oficinas junto dos professores, normalmente a pedido dos Estados, essa é
uma dificuldade muito presente.  Eles falam assim: “não entendo o que é  essa habilidade
aqui”. E eu respondo com uma pergunta: qual conteúdo você acredita que pode ser utilizado
junto a essa habilidade? O problema é fazer a transposição, o casamento entre a habilidade e
um determinado conteúdo. Mas essa é uma dificuldade que ainda durará, porque está muito
ligada ao processo como ainda ocorre a formação dos professores. É muito diferente, a pessoa
não está acostumada a trabalhar com isso. Eu me formei em 2004 e não tive que estudar
avaliação no meu curso. Avaliação é uma coisa muito nova, compreender os significados de
competências e habilidades, que as pessoas normalmente confundem, também é coisa ainda
muito distante para quem está na escola.

No ENEM, eu já fiz a interpretação pedagógica da escala e aí, às vezes, eu ouço que quando a
gente mede os itens lá do início da escala do ENEM não se está medindo o conhecimento
escolar, está medindo apenas a interpretação de texto. Mas, gente, interpretação de texto é
conhecimento escolar e está nos PCNs, lá de 1998, que o aluno precisa ser capaz de fazer uma
leitura  a  partir  da  ótica  da  história,  da  geografia,  da  sociologia,  filosofia,  economia,
antropologia,  etc.  Então  isso  já  estava  posto.  E  o  aluno  que  precisa  ler  um texto  sobre
cidadania, sobre o destino adequado do livro, ele não está somente fazendo leitura.

Os nossos itens mais simples de geografia, falando das ciências humanas, são aqueles que
exploram a relação sociedade-natureza. Eu acho que o aluno tem uma familiaridade maior
com aquilo que está próximo à vivência do dia a dia. Todo ano, se a gente for analisar a prova,
tem uma questão sobre a salinidade no Mar Morto ou então no Mar de Aral, que está se
esgotando devido à ação humana. Talvez o aluno tenha mais familiaridade, mas ele precisa
entender o significado da expressão irrigação, porque sem esse conhecimento prévio, sem
saber que a água está sendo tirada para uma finalidade social, o texto perde o sentido. As
pessoas precisam ler os documentos oficiais para ter esse tipo de percepção. O nosso aluno
tem que saber ler e interpretar textos, mas a partir também do instrumental conceitual das
ciências humanas. E aí que estão algumas habilidades, ou a competência de área 1, que está
abordando a leitura. Portanto, o aluno tem que saber ler e reconhecer conceitos.

Eu acho que a gente ainda não conseguiu se apropriar disso, de ter um domínio sobre o que se
quer criticar. De sentar e ler, de interpretar o que quer dizer a matriz do ENEM. De pensar o
que são os eixos cognitivos propostos. É mais fácil esperar a prova sair e ficar palpitando
sobre as questões, criticando as questões que saíram com palavras grafadas erroneamente. Eu
acho que está faltando é se apropriar dessa discussão por inteiro, porque a escola já entendeu a
logística do ENEM. Falta às escolas se apropriarem da abordagem pedagógica do ENEM, da
forma como é feito o exame, e dos seus conteúdos. As pessoas falam muito que o ENEM é
indutor  de  currículo.  Mas  o  que  é  que  está  presente  no  ENEM e  não  está  previsto  nos
currículos formais? Todo ano a gente revê todos os itens que vão sair na prova olhando para
as  diretrizes,  para  as  orientações.  Todo  processo  de  validação  passa  pelas  diretrizes  e
orientações  curriculares,  e  muitas  vezes  as  equipes  de  revisão  apontam:  “isso  aí  não  é
conhecimento  do  ensino  médio”.  É  preciso  apontar  onde  é  que  está  esse  conteúdo  nos
parâmetros, orientações ou diretrizes curriculares, comprovando que o tipo de linguagem é
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apropriada ao ensino médio. Temos vários itens dentro do nosso banco, na ordem das dezenas
ou talvez chegando na casa das centenas, muito bons, com a estrutura formal perfeita, mas
que não estão adequados para o nível de ensino médio. Podem ser itens para o ENADE. É
item para quem está concluindo a graduação de história, sociologia, etc., mas não é item para
os meninos do ENEM.

A referência  é  sempre  verificar  se  o conteúdo é compatível  com aquilo  é  trabalhado nas
escolas. Pode ser que a gente tenha públicos diferentes, pois é preciso ter itens fáceis, que a
maioria dos alunos conseguirá responder, mas também é necessário ter itens difíceis para a
gente entender o que determinada escola não está sabendo ensinar para os seus alunos. Se
meu  aluno  passou  três  anos  no  ensino  médio  e  mais  nove  anos  na  escola  de  ensino
fundamental,  o  que  é  que ele  não conseguiu  desenvolver?  O item difícil  serve  para  isso
também. Quando a gente começar a se preocupar com o erro tanto quanto com o acerto,
descobrindo onde a contribuição escolar está falha, a gente vai conseguir um avanço maior a
partir da avaliação.

(JP) Uma das críticas aos exames padronizados é que normalmente se despreza o erro,
que é uma coisa valiosíssima na dinâmica de sala de aula.

(TL) Justamente. Esse tipo de coisa aparece nos relatórios pedagógicos do ENEM. No ano
passado a gente publicou os de 2010 e 2011. As informações contidas ali são riquíssimas. A
partir  das  análises  estatísticas,  é  possível  olhar  para  o  item  e  verificar  o  percentual  de
respostas erradas para cada uma das alternativas. Isso é muito rico e até propiciado pela teoria
que embasou o processo de reestruturação do ENEM. Porque essas leituras estatísticas nos
dão elementos para entender os motivos de determinados erros.

(JP) Gostaria de mudar o assunto um pouco. É interessante constatar que o ensino por
competências  “pegou”,  porque  não  está  embasando  apenas  as  políticas  públicas
brasileiras, mas tem acontecido o mesmo em muitos outros países. A grande questão por
detrás desse movimento de reformas na educação é a necessidade de, através de uma
educação renovada, potencializar a qualidade da mão de obra disponível para, assim,
alavancar investimentos e impulsionar o desenvolvimento econômico. É uma política que
aparece  no  seio  das  dificuldades  atravessadas  pela  implementação  das  medidas  de
caráter neoliberal (em meados da década de 1990),  com a educação – no sentido da
qualificação da mão de obra – aparecendo como um dos requisitos para um novo ciclo
de  desenvolvimento,  sobretudo  pela  presença  cada  vez  maior  da  tecnologia  e  da
informática mediando as relações de trabalho.

Isso  tudo,  por  exemplo,  está  presente  no  documento  publicado  pela  UNESCO  e
conhecido como “Relatório Delors”, organizado pelo economista e ex-ministro francês
Jacques Delors. Lá está presente a tese de que o investimento em educação desobstruiria
as vias de retomada do desenvolvimento econômico. Assim, o ensino por competências
tem relação com uma tentativa de potencializar essa relação entre a educação formal-
escolar  e  a  necessidade  de  uma  mão  de  obra  mais  capacitada  sob  a  ótica  dos
empregadores.

(TL) Isso me lembra de quando eu fiz o mestrado. Nessa época, soube dos relatórios feitos
nos anos 1980 na Inglaterra, durante o governo da Margareth Thatcher, quando as análises
apontavam que se não melhorasse o nível  educacional,  não haveria  meios  de abastecer o
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mercado  interno.  Havia  um professor  que  repetia  muito  que  essa  crise  foi  prevista,  pois
constava nesses relatórios e estudos. Enfim, como esse professor era inglês, pesquisador e
tinha vivido esse período, ele falava que essa foi uma preocupação muito forte que acabou
impulsionando a avaliação, associada a uma política de responsabilização junto aos pais que
criava uma concorrência entre as escolas. Elas deveriam ofertar uma educação de qualidade
para atrair  as matrículas,  que representavam  vouchers de financiamento do governo.  Tem
muita ligação com uma visão política típica de mercado.

(JP) Pois é, a multiplicação de exames padronizados pelo mundo está associada a essa
lógica, né?

(TL) Mas são coisas que vêm casadas. Você começa a avaliar, e se apoia nas competências,
para saber onde as coisas estão funcionando melhor. É um desejo universal que a escola forme
bons profissionais, então é preciso descobrir onde a escola está errando. E a avaliação é um
desses suportes. Daí a necessidade de uma responsabilização forte, especialmente na década
de 1990, embora essa concepção esteja  na produção acadêmica dos  Estados Unidos e  da
Inglaterra na década de 1980, foi de fato nos anos 90 que a coisa toda se espalhou.

(JP) Nesse processo de mudanças no ENEM, o INEP estudou algumas dessas avaliações
implementadas em outros países?

(TL) É forte a influência dessas avaliações, especialmente nos documentos mais antigos e
anteriores  à  minha  chegada.  Quem  concebeu  essas  avaliações?  Um  dos  autores  que
fundamentou o SAEB e que também influenciou o ENEM foi o Philip Fletcher236, com muitas
contribuições especialmente em torno da teoria de resposta ao item. Tive contato com uma
coletânea de textos dele durante o mestrado que fiz em avaliação, em Juiz de Fora. Há, nesses
textos,  referências  diretas  a  ligações  entre  os  projetos  de  avaliação  brasileiros  e  as
experiências  internacionais  em  avaliação  de  larga  escala,  especialmente  o  SAT (Estados
Unidos).

Bem, eu sou servidora e quando cheguei aqui essas coisas já estavam muito estruturadas. Mas
quando você lê a descrição de como funcionam essas avaliações, principalmente as norte-
americanas, fica evidente a percepção das influências que tiveram sobre os exames feitos
aqui. Nesse sentido, o ENEM não é uma avaliação, ele é um exame. É preciso ter cuidado
com essa diferenciação. Porque o exame tem um caráter mais próximo à seleção. O problema,
e o CONSED reclama muito disso, é que o ensino médio é carente. Não existe uma avaliação
censitária sobre o ensino médio, porque o SAEB é amostral. Mesmo o ENEM é optativo, é
voluntário. Então não existe nenhum instrumento avaliativo que seja censitário, como existe
para os anos iniciais.

(JP) Eu tendo a acreditar que o ENEM fará, ou já faz, a função de avaliação mesmo sem
ter a intenção.

(TL) É verdade, isso terá que acontecer. Você já viu a proposta do novo Plano Nacional de
Educação? Lá está previsto que até 2018 o INEP terá de substituir o SAEB dos anos finais
para incorporar o ENEM.

236 Pesquisador norte-americano na área de educação. Fletcher foi consultor do MEC durante a instituição do 
SAEB e é membro do conselho consultivo da Avalia Educacional, empresa de avaliação de escolas ligada ao
grupo Santillana.
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(JP) Mas ele já funciona, porque há uma dimensão de accountability ligada ao ENEM.
 
(TL) Existe a nota por escola.

(JP) Sim, existe a nota por escola. No setor privado, isso se liga a um mecanismo de
propaganda  da  qualidade  do  ensino  ofertado  na  busca  por  matrícula.  As  escolas,
sobretudo as privadas, vão empreender ações para elevar o desempenho de seus alunos
com vistas a aumentar essa potência na captação de clientes. A sociedade reconhece na
nota  do  ENEM  uma  certificação  de  qualidade.  Portanto,  uma  série  de  processos
indiretos que acabam validando o ENEM socialmente como uma avaliação.

(TL) Só que há uma diferença entre você ter algo instituído, como a Prova Brasil, que tem
todo um critério especificado quanto à atribuição de notas por escolas, e o do ENEM, que foi
acontecendo e agora é que as modificações foram se consolidando e as coisas se tornando
mais claras para o público externo. É muito curioso olhar para a propaganda da escola que
estampa: 1º lugar no ENEM, porque, se formos considerar o meio amostral, as vinte primeiras
possuem a mesma nota.

(JP) Além de toda sorte de artimanhas que os cursos preparatórios e escolas privadas
possuem para maquiar suas notas.

(TL) Durante um período eu me afastei da área pedagógica e fui trabalhar com disseminação e
divulgação, ficando responsável por fazer seminários, atender as secretarias e as escolas. E eu
tive contato com polêmicas desse tipo, das manobras que empresários da educação fazem para
potencializar  as  notas  das  suas  unidades  escolares.  Mas  o  INEP não  tem  condições  de
controlar isso. Cheguei a receber um telefonema perguntando se havia alguma avaliação para
as séries finais do ensino fundamental semelhante ao ENEM, porque gostariam de divulgar o
desempenho da escola nessa modalidade. 
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matrícula nº D011.213.012, sob orientação da Prof. Drª Claudia Alves.

Afirmo  que  aceitei  participar  por  minha  própria  vontade,  sem  receber  qualquer

incentivo financeiro ou ter  qualquer ônus, com a finalidade exclusiva de colaborar para o

sucesso de sua pesquisa.

Fui informada sobre a possibilidade de utilização de meus depoimentos no decorrer da

referida  tese  de  doutoramento,  na  qual  estarão  publicados  integralmente  sob  a  forma  de

apêndice. Atesto ainda ter recebido com antecedência cópia escrita da entrevista, autorizando,

em vista disso, sua utilização.

341



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

FACULDADE DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO

ENTREVISTA À PESQUISA DE DOUTORADO  

Entrevistada: Profª. Drª. Patrícia Vieira Nunes Gomes (PG)
Entrevistador: Jefte da Mata Pinheiro Jr. (JP)

Local: Sede do INEP, Brasília – DF
Data: 1 de março de 2016

(JP) O Rubens Klein uma vez declarou, eu não sei temporizar isso, quem me passou essa
informação foi o Prof. Luiz Araújo, aqui da UNB, que o projeto inicial do ENEM previa
três objetivos: seria uma avaliação da situação do ensino médio brasileiro, então uma
avaliação de caráter diagnóstico, o segundo objetivo seria contribuir para inserção dos
jovens no mercado de trabalho, que o ENEM funcionasse um pouco para isso (que é
uma diretriz que, na minha opinião, não prosperou), e, finalmente, a questão do acesso à
universidade.

(PG) É. Naquele momento era muito incipiente. 

(JP) Essas diretrizes estão no último edital?

(PG) Na Portaria, não no edital. Na Portaria que institui o Exame. Por isso, acho que vale a
pena  você  ter  a  portaria  que  lista  quais  são  os  objetivos:  autoavaliação,  a  seleção,  a
certificação… tem vários objetivos ali, né?

É  importante  notar  que  naquele  momento  tinha  esse  pensamento  político  de  “vamos
democratizar  o acesso” ao ensino superior,  promover trânsito  nacional  desses jovens,  que
teriam condições de sair do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Norte, etc. e tal.  E, ao
mesmo tempo, vamos permitir a certificação, porque aí eu já certifico o aluno e dou pra ele
oportunidade de tentar uma carreira. Então era um pacote muito grande, muito audacioso para
um Exame só. 

(JP) É… é… Porque a gente tem exemplos pelo mundo de avaliações de certificação, que
tiram da escola o dever de fazer isso e transferem para avaliação do Estado.

(PG) E aí tem uma coisa muito importante nesse momento histórico, em 2009. O primeiro
concurso do INEP, o primeiro grupo de servidores entrou em novembro de 2008.

(JP) A carreira nova a que você fez referência era de 2008?

(PG) Sim, 2008. O primeiro concurso foi em 2006-2007. Esse primeiro grupo tomou posse a
partir de novembro de 2008. Então, o nível de participação do corpo técnico foi quase nulo.
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Então, foi tomada a decisão de criar um grupo que não foi bem um comitê gestor, mas foi um
Comitê de Notório Saber (eu não lembro o termo exatamente) e esse comitê foi incumbido
pelo Ministro de cuidar das modificações sobre o ENEM. Tinha menos de um ano que a gente
estava aqui.

(JP) Você é desse concurso?

(PG) Eu sou. O edital do ENEM normalmente sai em maio e nós chegamos em novembro [do
ano anterior].  Então,  de novembro até  maio,  o  que  pôde ser  feito?  Tinha  um Comitê  de
Ciências Humanas e nós perguntamos: quem são os servidores de Ciências Humanas que
estão aí? Vocês querem participar de uma reunião com a gente? Foi um convite para participar
de uma reunião. Nosso caráter não era deliberativo, às vezes nem operativo. Era algo do tipo:
observem essa reunião, porque a decisão foi feita: nós vamos partir da Matriz do ENCCEJA,
que vigorava para os jovens adultos, e vamos fazer uma redução para poder adequar essa
matriz para o ENEM, tirando o caráter do mundo do trabalho, que é marcante da Matriz do
ENCCEJA, adaptando as habilidades e adequando ao uso da teoria da resposta ao item. 

(JP)  Então a reelaboração da Matriz  aconteceu pelo  Comitê,  que foi  um Comitê de
convidados do Ministério (ad hoc). Como eu consigo o nome de quem participou disso?

(PG) Não sei. Eu não sei porque isso não gerou uma publicação, quer dizer, gerou a Matriz do
ENEM  publicada,  mas  não  teve  um  relatório  desse  trabalho.  Na  época  eu  não  era  a
Coordenadora, era da Equipe de Linguagens. O grupo do Comitê de Linguagens não aceitou a
Equipe de Linguagens lá. 

(JP) Foi feito à margem do staff do INEP.

(PG) Isso.

(JP) Interessante, porque o que tinha aparecido nas coisas que estou vasculhando é que
o INEP tinha um convênio, se não me engano com o Cespe/UNB, que era um convênio
plurianual de entrega de itens para o banco do ENEM e que se havia verificado que os
itens não eram interessantes. Havia problemas…

(PG) Quando a gente chegou aqui, em 2008, o INEP tinha acabado de pagar uma compra para
o banco, porque a gente não criou o banco, ele existe há anos. Cada gestão fomenta o banco
como  acha  que  deve  fomentar.  Essa  decisão,  por  exemplo,  hoje,  de  fomentar  com  a
universidade é política também. Por que? Porque as universidades não estavam aderindo ao
ENEM. As universidades não queriam acabar com seus vestibulares, então qual foi o modo
com que o INEP conseguiu trazer as universidades para o nosso lado? Vamos convidá-los para
elaborar os itens. Nesse momento, a gente recebeu uma compra de 2 mil itens do CESPE e
tinham  vários  problemas,  é  claro.  Qualquer  elaboração  de  item  tem  problema,  o  da
universidade  tem  problema,  porque  as  pessoas  não  compreendem,  porque  tem  uma
metodologia, tem uma tecnologia de elaboração que você tem que se apropriar. Então, isso é
prática. Isso é normal. Talvez os problemas que ele tenha, comparados aos da universidade,
sejam muito menores. Enfim, eu dou um desconto para isso.

(JP) A ideia de trazer a elaboração para o INEP foi uma decisão muito mais de gestão,
de política, do que necessariamente de qualidade?
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(PG) É claro. Por que antes não era feito pelo INEP? Porque não tinha ninguém para elaborar,
então, como fazer? E esse grupo que chegou em 2008 não sabia elaborar item também. E o
INEP nunca formou pessoas para elaborar  item, porque elaboração de item, quando você
pensa em um processo de avaliação educacional, é uma etapa muito pequena. A avaliação é
muito mais do que isso. Elaborar o teste é uma etapa grande, elaborar o item é uma etapa
muito pequena.  Mas,  então,  quando a gente  começa a  entender  o processo,  claro,  alguns
servidores traziam muita experiência de fora, outros menos. Daí começamos a pensar: por que
a gente não comanda, literalmente, a elaboração de itens? E aí, se desenrola o que a gente tem
hoje. 

(JP) Uma primeira etapa foi, inclusive, de convidar professores da educação básica para
fazer os itens e o INEP controlar a revisão, a validação...

(PG) Na verdade, não era só da educação básica. Foi uma chamada pública de pessoa física.
Qualquer pessoa física que atendesse àqueles critérios poderia ser aceita. Educação básica ou
ensino superior, qualquer um.

(JP) E aí, viajavam para cá e a elaboração era feita aqui.

(PG) Teve vários processos. Teve um processo inicial que a gente chamou de oficina. A gente
queria formar as pessoas. Então, trouxemos para Brasília os 250 professores que pontuaram
melhor (era um edital de chamada pública), segundo nossos critérios em 2010, e então nós
passamos uma semana em Brasília para capacitação. Inclusive, no primeiro dia do evento,
com 250 pessoas do evento dormindo e acordando em um hotel, o INEP entrou em greve.

(JP) E teve que dar conta de gerir tudo?

(PG) Tudo, todas as áreas. Eu tinha 80 (professores) de matemática, 20 de não-sei-o-quê… e,
simplesmente, a gente não tinha como orientar a elaboração de itens porque eu não sabia
matemática. Claro, a gente já tinha dado nos estados a parte da tecnologia do item, mas a
gente não tinha como cumprir o planejamento de acompanhar, estar junto, infelizmente. O
modo como a gente faz esse item é artesanal, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito
claro: ele é artesanal. A gente não espera que nem o professor de universidade, nem de ensino
fundamental,  nem de ensino médio venham com itens  ótimos,  porque ele  é  um processo
artesanal que precisa de muitas idas e vindas. Esse foi o modelo que a gente escolheu naquele
momento. Esse modelo nos exaure, mesmo que a gente tivesse todos os servidores, ninguém
aguenta ficar  cinco dias enfurnado em um hotel elaborando item. Mas era o que a  gente
conseguiu vislumbrar. Então, a gente saiu desse modelo e começou a fazer oficinas pequenas
aqui de elaboração de itens. Vamos pegar três dias com o pessoal de Humanas nessa semana,
dois  dias  a  gente  fica  menos  sufocado.  Depois  a  gente  começou  a  perceber  que  isso
funcionava bem, porque agora eles já  tinham aprendido,  então não precisavam mais ficar
aqui. Custa dinheiro trazer as pessoas, custa diária. Então, vamos fazer descentralizado.

(JP) Entendi. Eu pergunto isso porque tem uma marca de diferença importante nesse
processo. Porque se a gente imaginar os vestibulares como eram antes, a universidade
produzia  o  exame,  e  normalmente  eram  professores  universitários  que  faziam  as
questões. A elaboração das questões era muito fechada e nessa etapa do ENEM, quando
se lança um edital público e um monte de professor da educação básica vira elaborador
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de  item,  você  tem  uma  mudança  radical  dessa  tradição,  que  de  certa  forma  vai
esvaziando à medida que volta para as universidades o processo.

(PG) Mas aí que está a diferença. O vestibular não elabora item, ele elabora prova, o que é
muito diferente. Se eu pegasse hoje os professores que elaboram item pra gente e falasse: nós
vamos montar uma prova. Eu teria as melhores provas do universo. Porque uma coisa é você
elaborar 30 questões, sei lá quantas são no vestibular, porque você faz uma prova temática.
No ENEM não é temático. Porque eu não elaboro prova, eu elaboro itens. E aí, depois, eu
tenho  o  processo  de  montagem de  teste,  mas  eu  elaboro  a  unidade.  Na  prova,  não.  No
vestibular, é muito mais simples, eu não tenho que usar um item calibrado. Então eu monto
ali: eu pego um texto e faço 10 questões. Isso não existe no ENEM. Não existe nenhum teste
que use a  TRI.  Então,  esse pressuposto metodológico,  que foi  casado com o pressuposto
político, ele nos diferencia nesse sentido. Elaborar uma prova seria muito simples pra gente.
Uma prova que a gente não usasse TRI, mas isso não é a nossa realidade. 

Agora, por exemplo, essa chamada pública de 2010 se esvaziou um pouco porque as pessoas
acharam que iam ficar muito tempo elaborando item e acabaram recendo um valor que não é
tão alto.  Mas fazer item é muito cansativo,  é muito trabalhoso, porque não é  só elaborar
questão:  você  elabora  a  questão,  os  distratores,  você  elabora  justificativas  para  cada
alternativa. Você precisa justificar porque ela é plausível. Tem uma série de critérios para ela
ser aceita. Eu só pago quando eu aceito, ela é aprovada por duplo parecer, pelo menos, ou
triplo… então, as pessoas viram que não iam ficar ricas elaborando itens e foram desistindo.

As pessoas  não estavam mais  com vontade de elaborar  item,  porque é  muito  trabalhoso.
Ninguém ganhava muito dinheiro elaborando item. Quem ficou, basicamente? Quem gosta da
área de avaliação, ou quem tem tem talento para isso, porque tem que ter muito talento para
elaborar. 

(JP) Deixa eu trazer uma discussão. Não sei se você vai ficar à vontade para agregar.
Mas, quando eu estou pensando no currículo que essa prova sugere, porque ela sugere
uma porção de coisas, está muito claro que a inspiração, até mesmo nos textos que estão
disponíveis na internet de explicação da matriz, está muito claramente ligada a um certo
construtivismo,  nascido  lá  em  Piaget,  e  que  foi  repaginado  a  partir  dos  anos  80
ganhando o  nome de  Pedagogia  das  Competências.  Segundo  esses  autores,  o  ensino
escolar não deveria ser somente repetir ou memorizar os conteúdos das disciplinas, mas
precisaria ter um algo a mais a acrescentar que seria justamente o desenvolvimento das
competências. 

Por  outro  lado,  sempre  existiram  críticos  a  essa  abordagem,  com  muita  força  nas
universidades públicas do Brasil, sobretudo sob inspiração do marxismo, que vão dizer
que quando eu organizo o ensino por competência, eu estou dando menos atenção aos
conteúdos  tradicionais  e  estou  (grosso  modo)  preparando  uma  mão-de-obra
desqualificada  que  seja  funcional  ao  empresário  e  que  não  tenha  capacidade  de
confrontar o sistema. E claro, como todo debate acadêmico, essa querela se prolonga
indefinidamente.  Como  essas  repercussões  chegam  no  INEP?  Em  que  nível  essa
discussão ocorreu? 

(PG) Acho que não chegou em um nível tão alto. Talvez seja uma coisa muito pontual. Porque
o  Comitê  Deliberativo,  naquele  momento,  era  um  comitê  que  apregoava  essa  visão  de
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competência,  um  modelo  extremamente  americano.  Os  nossos  exames  são  decalques
americanos. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso porque o nosso ENEM é o SAT,237

e o NAEP é o SAEB.238 E a gente compara isso facilmente (eu digo compara porque a gente
nem contrasta, a gente compara mesmo). A gente compara e durante muitos anos (até hoje),
uma grande fonte de tecnologia em avaliação são os EUA. Eles são uma fonte não do pensar
educação,  mas  da  tecnologia  de  elaboração  de  testes,  escalas,  interpretações,  os  EUA
realmente são nosso ponto. 

E tem um lugar que a gente é muito ligado, em Princeton, o ETS.239 Não sei se você conhece.
A gente  vai  pro  ETS fazer  curso,  e  a  gente  traz  de  lá  tecnologia.  Porque  eles  têm essa
tecnologia  muito  avançada  em  fazer  o  teste,  interpretar  a  escala,  publicar  os  resultados,
incluindo a produção de boletins  mais  eficientes para a  sociedade,  tudo isso.  Então,  essa
reflexão, se ela está no INEP, não é candente, ela não grita. Porque quem não quer estar, não
veio para essa equipe. Não é possível ter muita gente aqui dentro pensando da forma “eu sou
uma pessoa que acha que o teste é nefasto para a educação”, pois essa pessoa não conseguirá
trabalhar  aqui,  porque ela  vai  trabalhar  elaborando testes.  Então,  essa equipe dificilmente
assume esse modelo teórico. E no INEP, até onde eu sei, não existem grandes discrepâncias.
Pode ter uma coisa individual, mas o órgão, como um todo, está bem com o modelo.

(JP) Mas, de certa forma, o modelo chegou pronto.

(PG) Chegou pronto, mas preenchia uma lacuna. A avaliação em larga escala é muito jovem
no Brasil. Então, quando começamos a fazer os primeiros testes, como o SAEB, ninguém
sabia o que era a Teoria de Resposta ao Item (TRI). Até hoje, poucas pessoas sabem o que é.
Aquele modelo de TRI, que pressupõe um determinado tipo de item, um modelo de escala, de
interpretação  pedagógica,  esse  conjunto  é  um  pouco  forte,  ele  impressiona.  É  muito
complexo. Por isso, quando a pessoa deseja se contrapor a esse modelo, que está casado com
a TRI, a pessoa tem que conhecer muito de avaliação. E no Brasil, as pessoas não conhecem
muito sobre avaliação. Conhecem muito pouco. 

(JP) É um campo em que se está começando a pesquisar agora.

(PG) Exatamente. E disso saem alguns dilemas que a gente está começando a viver hoje.
Fazendo um parêntesis muito grande, por exemplo, quem entrou lá em 2008 e agora está com
7-8 anos de casa, experimenta um dilema que é o de viver em um limbo profissional, pois a
gente não publica mais como fazia antes, e a gente não publica como avaliador ainda. A gente
está em um movimento agora de pós-doutorados em avaliação, de doutorados em avaliação,
criando com algumas universidades convênios para criar doutorados em avaliação, tudo isso
para fortalecer  a  identidade profissional  do avaliador  educacional.  Porque um é linguista,
outro é historiador,  cada um chegou com uma formação,  física,  matemática,  mas a  gente
aprendeu, na prática, a fazer a avaliação. E não estou falando só do teste, estou falando da
avaliação mesmo,  fazer  o diagnóstico,  fazer o item, fazer o teste inteiro,  dar o resultado,
disseminar a informação, propor interesse pedagógico. A gente conhece o ciclo, mas a gente
não sabe qual foi o autor que propôs. A gente está fazendo o percurso contrário, porque tudo é
muito novo. 
237 Student Assessment Test (SAT) – Exame padronizado da educação de nível médio nos EUA utilizado como 

critério ao acesso nas univesidades. 
238 National Assessment of Educational Progress (NAEP) – Exame padronizado norte-americano de avaliação 

diagnóstica continuada da educação básica. 
239 Referência ao Educational Testing Service (ETS), em Princeton (EUA). 
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Por outro lado, você vê os estados todos imitando o INEP, o que pra gente é angustiante
também. A gente vê os estados tentando sugar da gente a nossa metodologia para poder fazer
as  suas  próprias  avaliações,  para  prepararem para  as  nossas.  Isso  é  fato.  Eu  tenho  fatos
fortíssimos do Ceará, Minas, que sabem fazer avaliações como ninguém no Brasil. Porque
eles foram atrás e o governo investiu dinheiro nisso. O que me parece uma coisa preocupante.
O dinheiro da educação de alguns estados e municípios foram muito usados para avaliação
institucional. 

(JP) Mudando de assunto, lendo o Prof. Luiz Carlos de Freitas, reparei que ele citou dois
exemplos curiosos que são o do Uruguai e de um país da União Europeia que não me
lembro agora, não sei se Espanha ou Itália, que fizeram um movimento semelhante ao
nosso: criaram uma avaliação nacional  que era certificadora e que, ao publicizar os
resultados, as escolas rapidamente corriam para ver suas médias e usar as notas boas
como propaganda, como ocorre hoje no Brasil. E, nesses dois casos, os países desistiram
disso depois de um tempo, pois perceberam que não estava sendo bom divulgar a nota. A
literatura, de uma maneira geral, trata esse fenômeno como sendo “responsabilização”
ou “accountability”. Como é a percepção do INEP sobre isso no Brasil agora?

(PG) Para nós, isso é um drama. Não sei se tem alguma carreira em que as pessoas vivem um
drama maior entre a política e o técnico do que a gente vive. Qual é a obrigação do técnico?
Entregar dados. Eu posso dizer o que o Ministro pode fazer? Não, eu posso sugerir. A gente
vive um momento de depressão profunda quando a gente entrega dados de um jeito e utilizam
essas informações para fazer um  ranking. Isso já deu muita crise aqui dentro. Não preciso
dizer o tamanho das crises, mas esse é um dilema. 

(JP) Não existe uma via de diálogo? Você não é convidada a uma reunião para opinar?

(PG) Às vezes, sim. Outras vezes, não. Esse caso é muito emblemático. O ENEM por escola é
o caso do não. O primeiro ENEM por escola foi o G1 que avisou pra gente que tinha sido
publicado. Porque a gente entregou os dados, estávamos esperando a reunião para conversar,
para explicar o dado, para dizer que não era por  ranking.  O que foi publicado?  Ranking,
ranking, ranking. Aí é uma semana de discurso, de tristeza dos técnicos, porque a gente não
está aqui pra isso. O que a gente viu: que tem algumas atitudes políticas que a gente não tem
acesso, então a gente tem que tentar entregar dados trancados no Excel, com filtros. E com o
ENEM por escola, vamos agregar fatores associados, porque agora você faz por porte.  

(JP)  Está  acontecendo uma coisa  perversa,  não sei  se  chega  aqui  isso.  Eu  hoje  sou
professor de uma escola federal e tenho DE, mas antes de eu chegar no “paraíso”, eu
trabalhei em várias escolas diferentes e em muitos cursinhos. Os cursos de mais renome
no Rio fazem o seguinte: eles pegam os alunos de melhor desempenho nos simulados e
inscrevem esses alunos no ENEM com outra Razão Social.

(PG) Isso a gente já está sabendo. A gente já mapeou todos. No segundo ano a gente tentou
fazer isso com fatores associados. A gente comparou os iguais. Você vai ter escola grande,
você tem o porte da escola, tempo de permanência… O menino foi matriculado no último
ano, não. Porque são as bolsas. Então, são vários fatores.

(JP)  Eu  tenho  uma cópia  da  matriz  e  isso  será  fonte  da  minha  pesquisa,  a  matriz
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associada  à  lista  dos  objetos  de  conhecimento.  Você  sabe  como  foi  gerado  esse
mapeamento de objetos?

(PG) Exatamente por aquele grupo que citei inicialmente. A gente herdou aquilo deles.

(JP) Porque é outro modo de limitação de currículo.

(PG) É. E a gente nem sabe se em uma matriz caberiam objetos de conhecimento. Porque eu
não sei dizer se na matriz que gerou o ENEM tinha objeto de conhecimento.

(JP) Porque quando você publica aquilo, claramente mostra para escola o seguinte: você
vai mesmo dar aula disso? Se não estiver na lista, vai ser perda de tempo...

(PG) Eventualmente, teve um momento que a gente estava fazendo uma montagem e tinha um
item que a gente falou: mas esse item não está na lista de objetos de conhecimento. Mas como
não? Isso é item do ensino médio! Não, não está. Tira, porque não está. A gente teve que tirar
o item da montagem. Era um item ótimo, excelente… mas não pôde ficar. Porque naquele
momento era necessário olhar para a lista, e se não estivesse lá era preciso tirar. 

(JP)  Bom,  isso  foi  assunto  do  comitê.  Não  houve  um  debate  sobre  as  diretrizes
curriculares?

(PG) Pode ter havido. Não vou dizer que não houve, porque eu não sei. Foi um trabalho tão
rápido, com o comitê praticamente composto por professores universitários que participaram
do fórum. Então, seria leviano eu dizer que não houve, eu realmente não sei. Tinham pessoas
representativas de vários segmentos de sociedades acadêmicas e da educação.

(JP) Tem só mais uma coisa que eu queria ouvir de você. Como eu falei, o Ruben Klein
afirmou que lá no nascimento do ENEM, não para aquele momento especificamente,
mas como um projeto de futuro, havia a intenção de fazer do exame um instrumento de
certificação do ensino médio. Esse debate ainda existe?

(PG) Sim, está bem forte. Bem forte como contraponto ao SAEB. Porque a gente tem um
SAEB censitário, que é no 3º ano do EM, que é o que todo mundo faz.

(JP) Ele é amostral nas outras séries, certo? 

(PG) Temos o amostral e o censitário. Os dois se chamam ANEB e ANRESC, onde o primeiro
é censitário e outro é amostral.240 A gente já sabe fazer esse amostral, com o 3º ano. A gente já
sabe fazer esse amostral. Então, por exemplo, são dois debates importantes: um que está mais
adiantado  sugere  que  seja  retirada  a  certificação  do  ENEM.  Esse  é  o  debate  que  está
premente. Isso é o que o Mercadante falou há pouco tempo. Está mais do que estudado e a
parte técnica já está com todos os relatórios prontos. E ele falou isso agora porque a prova é
enorme, cansativa, exaustiva, e para diminuir o número de itens a gente precisa tirar um dos
objetivo dela, o de certificar o EM pra quem não quer fazer o percurso escolar. Então, essa é a
240 A Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB) é uma avaliação bianual por amostragem aplicada aos 5º

e 9º anos do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. Os dados são apresentados agrupados por região 
e nos Estados. A Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC), também chamada de Prova Brasil, 
é uma avaliação censitária aplicada aos 5º e 9º anos do ensino fundamental. Seu objetivo é mensurar a 
qualidade do ensino  nas redes públicas, compondo indicadores sobre as escolas individualmente. 
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discussão do momento. 

(JP) Isso também depende de uma modificação na legislação.  Depende do congresso
nacional.

(PG) Exatamente. Para o ano que vem, acho que vai acontecer, que é a possibilidade de baixar
o número de itens.

(JP) De reduzir o número de itens?

(PG) É, da prova, de 180 para não-sei-quantos. Porque é muito grande a prova. Qual é o
desenho da  prova hoje? Eu tenho que ter itens fáceis, médios e difíceis. E a certificação está
no âmbito desses itens  fáceis.  O participante que vai se certificar,  ele não precisa acertar
aqueles itens de quem vai entrar em Medicina. Ele precisa acertar uma faixa que é uma curva
normal. Ele precisa acertar essa faixa aqui embaixo. Se eu não preciso certificar, eu posso
diminuir o número de itens fáceis, um pouquinho o dos médios e aumentar o dos difíceis para
melhorar a acurácia da seleção, por exemplo, se é essa for a finalidade do ENEM. É seleção?
A gente vai assumir isso? 

(JP) E aí vai transferir a certificação para a avaliação censitária do SAEB?

(PG) Vai voltar a ser como era antes, que era o ENCCEJA em nível médio. Antigamente tinha
uma prova ENCCEJA Fundamental, e outra ENCCEJA Médio. Naquela mudança de 2009, o
que se decidiu politicamente? Vamos eliminar o ENCEJA Médio e o ENEM assumiria essa
finalidade. A gente ficou fazendo só o ENCCEJA Fundamental. A gente aplicou nos estados o
ENCCEJA Fundamental, mas o Médio não. E o Fernando Haddad sempre dizia isso: eu não
vou tirar, porque desse jeito eu permito que o meu jovem se certifique e ao mesmo tempo
concorra  à  universidade  e  se  autoavalie.  Era  um cartão  de  visita  muito  bom.  E agora  o
Mercadante ouviu um pouco a gente e disse: não dá pra gente fazer um desenho de teste
excelente ou com uma acurácia tão alta na seleção, porque esse é o calor social, é a seleção
para o ensino superior. Se eu quero fazer uma seleção bem-feita, me ajude a realocar esses
itens da certificação para a seleção. Então essa é a demanda mais urgente do ENEM, da prova
do ENEM: é não ter certificação de ensino médio e voltar ao modelo de prova do ENCCEJA,
um modelo que a gente domina e sabe fazer. 

(JP) E aí, seriam duas provas?

(PG) Duas provas. Como sempre foram: eram duas provas diferentes. Eram dois exames:
Exame Nacional da Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e Exame
Nacional do Ensino Médio (ENEM), com datas diferentes e o ENCCEJA realizado no meio
do ano. A gente sabe fazer isso. A gente sempre fez.

(JP) Pode até chegar como o SAT, ter várias versões em um ano?

(PG) Há uma outra discussão, que é menos forte. Se a gente já sabe aplicar, no Brasil todo, ao
fim do 3º ano na escola o SAEB, por que a gente não aproveita essa expertise do SAEB para
certificar o ensino médio? Enfim, essa discussão vai demorar pelo menos mais uns 5 anos
para ficar forte de verdade. Porque o SAEB só avalia leitura e matemática. Não é nem língua
portuguesa. É leitura e matemática / resolução de problemas. A gente fez um exercício, há 2
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anos.

(JP) Isso tem a ver com o PISA, essa escolha, ou não?

(PG) Ah, sim claro. Porque eram as áreas do PISA. Quando teve o PISA Ciências, que foi a
última  edição  do  PISA,  o  resultado  do  Brasil  foi  ruim  e  o  Mercadante  ficou  muito
preocupado. Ele falou: vamos ter que avaliar ciências no SAEB. Nós fizemos um piloto do
SAEB Ciências. A gente está acabando de fazer o relatório desse piloto. Mas o SAEB teria
outro caráter para ser certificador. Na verdade, o que se discute não é o ENEM certificar o
ensino médio. É uma possibilidade, mas todo mundo acha difícil. Então a opção seria o SAEB
se tornar o certificador do ensino médio e não o ENEM. O ENEM teria outra cara. Seria
seleção. O SAEB certificaria, seria muito ligado à Base Nacional Curricular Comum, que é
outra história. Mas são cenários que a gente não tem nenhuma concretude. 

(JP) É só uma previsão.

(PG)  É,  muita  previsão,  muita  especulação.  Porque  isso  tudo  tem  um  peso  logístico
gigantesco.  O  Brasil  é  país  enorme  e,  para  fazer  tudo  que  a  gente  faz,  fica  tudo  muito
trabalhoso. É muito grande.

(JP) Bem, Patrícia, você me ajudou a esclarecer muita coisa. Se você achar pertinente à
pesquisa mencionar mais alguma outra questão.

(PG) O que eu acho que pode te ajudar mais é o processo da devolutiva. Não sei se a Taise já
falou  a  respeito  do  portal  das  devolutivas,  que  está  focado  no  SAEB,  mas  tem  muita
informação no portal Devolutivas Pedagógicas. Acho que está hospedado na página do INEP.
Esse portal está todo focado no SAEB, mas nele tem muita explicação do que é montar teste,
do que é compor uma avaliação, como os estados estão… É muito interativo. Ele foi lançado
em agosto do ano passado [2015]. É muito bom mesmo. A gente vai fazer ele entrar pelo
portal e não mais em livro. O que é de provas está nos microdados do site, lá em informações
estatísticas.  Quem é  leigo  muitas  vezes  não  consegue  ler  tudo  de  microdados,  mas  eles
possuem todos os dados estatísticos de todas as provas. Estão lá no site. São públicos. O que
eu acho que não vai ser o seu caso. O que é parâmetro de curva, tem relatório impresso, posso
tentar conseguir alguns para vocês aqui. Você tem interesse em todos os anos? 

(JP) Não. Eu acho que vou olhar para a prova, mas o quociente de acerto eu não vou
olhar muito,  porque o que é  mais  importante para mim é a abordagem.  Tem uma
tecnologia de fabricação do exame que é muito complicada e foge um pouco do meu
objeto de estudo. Tenho a impressão agora, e ainda estou recolhendo informação para a
minha pesquisa, da seguinte hipótese: criticar o modelo como um todo é uma coisa, mas
e o conteúdo especificamente? Me vem à cabeça agora toda celeuma criada a partir do
tema redação do último ENEM e da questão que remetia à Simone de Beauvoir. 

(PG) Esse é um tema muito delicado, que repercutiu muito por aqui. A reação da gente é,
muitas vezes, ficar calado. Porque quando a gente se expõe, é muito difícil… Não é que a
gente não queira se defender, ou não consiga se defender. Por exemplo, por esse tema de
redação  a  gente  recebeu  mais  de  30  moções  de  congratulação.  Eu  nunca  tinha  recebido
nenhuma. Mas recebemos moção de repúdio também. Quem pode fazer moção de repúdio?
Estou falando de câmaras legislativas do Brasil. Moção é deputado, senador e vereador quem
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faz. Tem 30 de elogio, mas você não acredita que tem 2 de repúdio. Como pode? A Câmara de
Campinas fez uma moção de repúdio à questão da Beauvoir e ao tema de redação. O que que
eu posso dizer? Recebi uma moção de repúdio de um juiz de direito dizendo que fez uma
moção de repúdio ao tema porque haveria um grupo de mulheres feministas que trabalham no
INEP e que estariam implantando a falta de respeito à religião e às famílias brasileiras, aos
jovens, e que, assim, estão desmerecendo uma tradição da região dele, da cultura do povo
dele. Então, a gente não tem como responder a tudo. A gente fica um pouco em silêncio, mas
é porque nós somos poucos e também é um pressuposto do sigilo e da segurança. 

Mas  o  processo  é  basicamente  transparente.  O  que  a  gente  tem  feito  é,  nos  Fóruns  de
Avaliação e Educação, se fazer mais presente. Nesses fóruns, a gente não apanha horrores. A
gente apanha o que  apanharia  em um congresso de qualquer  área.  Porque ali  as  pessoas
entendem a vigência de procedimentos rigorosos, que tem metodologia por trás disso, com
pressupostos teóricos e metodológicos claros. Qual é o pressuposto? A teoria de respostas é
uma “teoria”, não é uma brincadeira. Aqui as pessoas estudam a teoria de resposta ao item,
são especialistas em teoria de resposta ao item. São estatísticos, psicometristas. Os grandes
estatísticos  estudam  Rasch,  estudam  Halliday,  estudam  todos,  porque  a  gente  tem  que
conhecer aquilo. Mas é um processo que ainda falta disseminar mais informação, porque só a
informação é que vai permitir a melhor compreensão.

(JP)  Esse  relatório  pedagógico  mesmo,  a  que  você  fez  referência,  eu  não  sabia  que
existia, descobri ontem. 

(PG) Quando eu assumi  essa coordenação,  e  isso  faz  mais  ou  menos  um ano e  meio,  o
relatório pedagógico era feito em outro lugar. Para mim, isso não faz sentido. E aí, a primeira
pergunta que me ocorreu foi a seguinte: quem é o público-alvo? Gestor, professor e aluno. Eu
disse: não pode, porque não tem documento que atenda gestor, professor e aluno. Não tem. 

(JP) Com aquele perfil de texto, aluno não está ali. É professor interessado e gestor.

(PG) Professor  muito interessado, professor doutorando, professor mestrando. Eu falei: se o
nosso  objetivo  é  professor  e  aluno  ou  é  o  gestor  pedagógico,  isso  precisa  interferir  na
elaboração  do relatório.  Porque  é  cômodo  fazer  um texto  quase  hermético.  É  um pouco
simples porque a gente está acostumado a fazer isso com os nossos textos. Tem um pouco do
hibridismo da identidade da gente, vem todo mundo da academia sabendo fazer textos mais
ou menos herméticos, que conversam com seus pares, e assim a gente reproduz. E agora? A
gente está fazendo um texto, um relatório para o professor e para o aluno? Não pode ser nessa
linguagem. Não pode ser naquela aba Publicações Estatísticas, que é o que a gente tinha lá.
Então, é esse percurso que tem muito a ver com a identidade do pesquisador do INEP, que é
muito novo, que não tem uma década aqui. 

(JP) E que estava à beira de ser extinto. Inclusive, uma das coisas que me surpreendeu
foi o espaço físico. Quando eu cheguei aqui me surpreendi: é desse tamanho todo? Não
imaginei que fosse, não. Pensei que fosse menor. 

(PG)  E  a  gente  ainda  teve,  nesses  últimos  7  anos,  25%  de  evasão  dos  pesquisadores.
Principalmente entre as pessoas que entraram e começaram já com doutorado, porque Brasília
é uma cidade muito atípica, é a cidade dos concursos. E pode-se ganhar muito bem aqui em
Brasília com concurso público. As pessoas vêm, ficam 6 meses, ou 3 meses, e passam em
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outro concurso. Todo mundo que faz INEP, faz também outro concurso. Fica aqui mesmo
quem já tinha um pé na educação. Quem veio da sala de aula, quem pesquisou, doutorou em
educação e aí decide que é isso que quer estudar na vida. Aqui temos um salário digno, uma
carreira que está em mudança, mas uma carreira boa em termos de Brasil. Mas quem não era
da educação, quem entrou formado em Computação, Estatística, Direito, não fica. Tem uma
evasão alta, uma carreira muito jovem, então tudo isso a gente está aprendendo a fazer.  E,
eventualmente,  olhando  para  o  exterior,  como  quase  tudo,  eu  acho.  Eu  vejo  muito  essa
interlocução americana e não europeia. A dica que eu dou é que você dê uma boa pesquisada
no site, no que eu puder ajudar, eu com certeza ajudarei. 

(JP) Agora é outro INEP.

(PG) Exatamente. É outro INEP. Não sei se você está acompanhando, mas essa semana foi a
luta para colocar um presidente que seja servidor. Inédito isso.

(JP) Então, aconteceu?

(PG) Não sei, está acontecendo agora. 

(JP) Porque eu tinha acabado de sair daqui, eu vi no jornal que o Soares se demitiu.241

(PG) Sim, isso foi na sexta-feira passada. E a saída do presidente foi uma perda porque ele era
técnico.

(JP) Ele era estatístico, certo?

(PG) Isso. Estatístico, mas ele entende de tudo. Então, por exemplo, essa coisa do ranking do
ENEM por escola, a ideia de fazer fator associado foi dele. Então, a gente pensou: como que a
gente pode evitar que o MEC faça o  ranking  por escola, ele disse: vamos fazer escola por
fator associado. Todos apoiaram. Ele é chamado de Professor Chico, estava reunido com a
gente,  pensando  junto,  era  muito  presente.  Então,  é  uma  perda  pra  gente.  Mas  estava
estressado, é da academia, não é gestor. E é isso, tem que lidar com servidor que ameaça
greve, que quer salário, quer aumento, quer licença. Esse foi o pleito da categoria: queremos
um presidente que seja servidor. Porque hoje, no INEP, temos 98% de cargo comissionado,
todos são servidores. A gente praticamente não tem gente de fora aqui. 

Enfim, acho que é isso. Vale a pena dar uma olhada no site, dar uma olhada nos microdados.
No site você tem as provas. Nos microdados você tem a habilidade e o gabarito de cada um,
cada questão.  Tem uma planilha que informa por ano a habilidade,  gabarito,  tem a teoria
clássica, que diz o quanto de acerto teve cada questão. Não sei se interessa. 

(JP) Também não sei. Tenho que ver com calma isso. 

(PG) E talvez você precise de uma leitura mais estatística. Porque o relatório pedagógico tem
ano que não tem toda a prova. Porque a gente não tinha perna para fazer todos os itens. Mas a
nossa ideia é fazer todos os itens. Isso a gente quer fazer com o ENEM. É preciso ver as
Ciências Humanas, os itens de História, pela quantidade média. Ele vai mostrar. Por exemplo,
quero os itens de História Antiga, ele vai te mandar. É isso que a gente quer fazer, porque a

241 Prof. Dr. José Francisco Soares.
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gente acha que é mais eficaz. Talvez saia daquele volume enorme para um outro modelo de
relatório.
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TERMO DE CONSENTIMENTO  

Declaro, por meio deste termo, que concordei em conceder entrevista à pesquisa de

doutoramento intitulada O ENEM E A REFORMA CURRICULAR NO DESPONTAR DO

SÉCULO  XXI,  empreendida  por  JEFTE  DA MATA PINHEIRO  JUNIOR,  vinculada  ao

Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação  da  Universidade  Federal  Fluminense,  com

matrícula nº D011.213.012, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Claudia Alves.

Afirmo  que  aceitei  participar  por  minha  própria  vontade,  sem  receber  qualquer

incentivo financeiro ou ter  qualquer ônus, com a finalidade exclusiva de colaborar para o

sucesso de sua pesquisa.

Fui informado sobre a possibilidade de utilização de meus depoimentos no decorrer da

referida  tese  de  doutoramento,  na  qual  estarão  publicados  integralmente  sob  a  forma  de
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em vista disso, sua utilização.
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ENTREVISTA À PESQUISA DE DOUTORADO  

Entrevistado: Prof. Dr. Tarcísio Motta (TM)
Entrevistador: Jefte da Mata Pinheiro Jr. (JP)

Local: Residência do Prof. Tarcísio Motta, Rio de Janeiro - RJ.
Data: 7 de dezembro de 2015.

(JP)  Primeiro  vamos  fazer  uma  delimitação  de  tempo.  Por  quanto  tempo  você  fez
questões para o ENEM? Ainda faz?

(TM) Não faço mais. Eu fiz questões para o ENEM por dois anos de forma bastante intensa.
Isso aconteceu no primeiro ano em que mudou a matriz  (2009 para o ENEM de 2010 -
conversas). Então, eu trabalhei em 2008, em 2009 e um pedaço de 2010. Posso até acertar
depois isso contigo, porque tenho que olhar na minha pasta de arquivos as declarações de que
eu fui até lá. Mas foram dois anos muito intensos. Posso já começar falando dessa trajetória?

(JP) Sim, por favor.

(TM) Bem, eu primeiro participei de um processo de seleção pública. Estava no Pedro II e o
INEP divulgou um edital em que convidavam professores para fazer um processo de seleção.
Me inscrevi  e  a  gente  então  fez  um processo  de  capacitação  em um hotel  no  Largo  do
Machado (Rio de Janeiro). Juntaram todo mundo basicamente do Rio de Janeiro e passaram a
explicar a matriz, o que era um item do modelo ENEM que eles queriam, etc. Ao final dessa
capacitação, a gente elaborava por conta própria um item e este seguia para o pessoal da
coordenação avaliar e definir, a partir desse material, quem seria chamado para o processo
global  de elaboração.  Foi  com base nesse item que eu fui  classificado e,  posteriormente,
selecionado para ser elaborador e revisor de itens.

Após tudo isso, eu fui chamado a Brasília para passar uma semana trabalhando na elaboração
e revisão de itens. Era um processo muito grande, com pessoas de todas as matérias. Um
negócio gigantesco, que depois se mostrou equivocado por uma série de motivos.

(JP) Preciso te cortar um segundo. Esse processo de treinamento no hotel aqui no Rio de
Janeiro,  foi  diretamente  o  INEP  quem  ofereceu?  Ou  foram  contratados  outros
palestrantes ou instrutores?

(TM) Foi diretamente o INEP. Eram funcionários do INEP, concursados (embora, na hora, eu
não soubesse exatamente disso). Foi justamente o INEP que fez o treinamento e eles próprios
dirigiram o processo. Tem uma coisa que eu acho que é importante nisso,  é que desde o
primeiro momento eles apresentavam essa dinâmica de tomar para si,  quer dizer,  o MEC
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assumindo a tarefa de elaborar as provas e não mais terceirizá-las. Porque isso garantiria um
pouco mais da qualidade do processo, e também para que o MEC pudesse usar isso nas suas
próprias políticas, melhorando a qualidade da prova e de todo o processo envolvido no exame.
Ou seja, esse procedimento era, portanto, decorrente de uma decisão política de tomar para si
a elaboração das provas. Foi isso que embasou todo o treinamento de uma quantidade muito
grande de elaboradores e revisores para que o processo pudesse andar. Portanto, começava a
ser feito aquilo que se chama de banco de itens a partir do zero, ou seja, era uma necessidade
de construir milhares e milhares de itens para que você tivesse um banco capaz de fazer um
processo seletivo do tamanho e porte do ENEM.

(JP) Nesse período todo que você fez os itens, a lógica era essa de ir para Brasília?

(TM) Pois bem, vamos lá. Há duas fases dessa história e eu vivi a transição de uma para a
outra. Primeiro teve essa experiência. É preciso dizer que havia muito de tentativa e erro nesse
primeiro momento. É muito curioso como não havia uma receita prontinha sobre o método de
elaboração. O que já estava muito bem definido era o tipo de item desejado, mas o método de
elaboração foi um pouco de tentativa e erro. Por que? Eles primeiro fazem esse processo
gigantesco de reunir, em uma semana inteira,  todo mundo no mesmo hotel. Todo mundo,
portanto, almoçando no mesmo lugar,  fazendo os itens, etc.,  o que gerou uma quantidade
grande de itens de má qualidade. Com essa metodologia, houve uma quantidade enorme de
itens que depois não foram aproveitados. Eles perceberam, inclusive, que esse processo era
mais difícil de gerenciar. Como funcionava o processo? Eu elaborava um item, jogava ele no
sistema, e uma pessoa que estava cadastrada como revisora iria revisar esse item, fazendo
críticas, fazendo propostas, e devolvendo o item para o elaborador. E o elaborador, então,
tinha o momento de refazer o seu item e devolver novamente. Persistia este “pingue-pongue”
até que o item fosse aprovado.

O problema é que, a essa altura do campeonato, havia cotas que você precisava cumprir de
itens  e  você  ganhava também pela  revisão  deles.  Não para  cada  vez  que  o item fosse  e
voltasse, mas sim a cada vez que você aprovasse um item na revisão. Então vai chegando no
final da semana e as pessoas estão absolutamente pressionadas para baterem suas cotas, para
terem direito a receber alguma coisa e então começam a aprovar itens em cima de itens.
Assim, quando se chega ao final do processo, no momento já de elaboração da prova, você
percebe que o banco de itens é grande, mas de péssima qualidade. E que, portanto, era preciso
mudar o mecanismo de elaboração.

Bom, quando os dirigentes do INEP (e eu não estava lá, obviamente) perceberam esse detalhe,
o que foi feito? Eles convocaram um grupo menor de revisores para fazer um processo de
revisão mais fina das questões. Eu fui um dos selecionados para isso. A gente foi para um
grupo menor, acho que o das ciências humanas inteiro tinha, no máximo, dez pessoas, ou seja,
englobando história, geografia, sociologia e filosofia, e, se não me engano, eram dois de cada
mais ou menos. E então ficou estabelecido um segundo e um terceiro momentos de revisão
dos itens, ainda em estágio de preparação, de interferência neles, para que fossem jogados na
pré-testagem e, após a pré-testagem, voltassem para esta mesma comissão, e ela decidiria pela
montagem da prova.

Então, eu, a partir desse processo de seleção pública, dessa primeira semana de elaboração e
revisão de itens, passei a fazer parte de um comitê, de uma comissão, que era responsável por
uma segunda revisão desses mesmos itens. A partir daí não mais ganhávamos mais por cota,
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mas a esta altura do campeonato eu recebia para fazer o trabalho por uma semana e para
ganhar “x”, porque o nosso trabalho era de uma segunda revisão para tornar o item minimante
aceitável para ir para a pré-testagem e, posteriormente, avaliar, a partir da pré-testagem, a
escolha das questões e a montagem da prova.

(JP) E esse trabalho mais refinado de revisão era feito em Brasília?

(TM) Em Brasília, sempre em Brasília.

(JP) Na sede do MEC?

(TM) Na sede do INEP. E a cada processo desses, o sistema de segurança era cada vez maior.
Ou seja, era sempre no prédio do INEP. Nessa primeira fase, os processos de elaboração dos
itens  ocorriam  nos  grandes  eventos  que  descrevemos,  mas  depois  houve  outros  eventos
menores de elaboração de itens nos quais eu fui chamado para fazer a revisão também. Então,
eu estou em todo o processo: desde a base até esse momento de revisão mais fina e  tal.
Depois, há uma decisão deles de separarem o processo de elaboração e revisão dos itens do
processo mais fino de seleção das questões para a pré-testagem, e, posteriormente, de seleção
das questões para a prova. Isso ocorre em um segundo momento. Após essas fases, ainda há
um terceiro momento em que eles delegam para as universidades o processo de elaboração e
revisão dos itens, mas nós continuamos com o processo ainda de revisão final, preparação dos
itens para a pré-testagem e seleção dos itens para colocar na prova. Eu me mantive nesses dois
anos nesse processo final que foi explicado.

(JP) A situação atual ocorre através das universidades?

(TM) Até onde eu sei, sim. Eu sei que em 2012 já não consigo mais participar porque houve o
processo de eleições para Reitor do Pedro II,  que se concretiza em 2013, e depois houve
eleições para governador, e daí eu não pude mais participar. E é um processo no qual eles
foram modificando e aprimorando esse método de elaboração. Eu cheguei a participar até
mesmo no momento da passagem, quando o processo de elaboração era público e geral e
passou a ocorrer por dentro das universidades. Eu cheguei a revisar e fazer preparação de
itens para a pré-testagem e seleção de itens para a prova quando os itens já eram preparados
pelas universidades.

Às  vezes  nós  éramos  chamados  também para  elaborar  alguns  poucos  itens,  porque  para
determinadas habilidades era mais difícil de fazer, como as habilidades de comparação, por
exemplo  (ocorrendo  muito  de  as  pessoas  serem  contratadas  para  elaborar  e  terem  itens
continuamente reprovados), e o banco de itens precisa ter um número equilibrado de itens por
cada habilidade. Então, eu também já participei de eventos em que chamavam a gente para
fazer  encomendas  específicas:  você  tem que  fazer  quatro  itens  da  H27  e  tinha  que  “se
quebrar”  lá  para  fazer  isso,  já  que  eram  as  habilidades  que  mais  faltavam  para  tentar
completar o banco, garantindo um número mínimo de questões para irem para pré-testagem e,
portanto, garantir a possibilidade de realização da prova. Então, essa foi uma situação também
da qual eu participei.

(JP) Eu estive pesquisando na internet e não consegui fechar essa pesquisa ainda, pois a
prova até o INEP assumir a elaboração de itens era terceirizada em parceria com a
Cesgranrio e a Cespe/UNB. Parece que, mesmo depois que o INEP passou a formular os
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itens, essa duas fundações continuaram tendo contratos com o INEP. Você sabe por onde
passa isso?

(TM) Provavelmente deve ser relativo a algum tipo de gestão do processo, mas não é de
elaboração  da  prova.  Esse  processo  é  completamente  do  INEP.  Não  sei  se  alguém  da
Cesgranrio (nunca vi isso) prestava algum tipo de assessoria,  ou seja,  de consultoria para
algum  processo  maior  do  INEP.  Mas  eles  não  tinham  qualquer  interferência,  nós  não
revisávamos questões que vinham deles e não havia qualquer pessoa que não fosse desse
grupo selecionado e nomeado (nós fomos “portariados” como uma comissão, e depois tenho
que passar o nome certinho dessa comissão para você), para exercer essa função. A gente
tomava cuidado em tornar meio sigilosa essa comissão, não dava publicidade e, obviamente,
não  divulguei  em  lugar  nenhum,  porque  isso  poderia  significar  muita  pressão  e  a
possibilidade, inclusive, de pressão do próprio mercado das escolas particulares para que você
desse aula, palestra e fizesse esse tipo de coisa. De qualquer forma, eu acho que não tem
problema eu  falar  isso  para  você  e  dar  o  número da  portaria  relacionada  à  comissão  de
acompanhamento para qual fomos nomeados para fazer esse processo mais fino, e inclusive
as reuniões para selecionar as questões que cairiam ou não na prova.

(JP) Mudando um pouco de assunto. Aquele primeiro treinamento que você fez no Rio, e
também todos os outros posteriores, foram organizados pelo INEP. E o INEP contava
somente com funcionários nomeados e concursados ou havia consultoria externa?

(TM) Eu não vi consultoria externa nesses momentos.

(JP) Você se lembra das pessoas?

(TM) Lembro, lembro das pessoas. Tinha essa menina que te falei, a Taise Liocadio. Ela era
uma  pessoa  fundamental.  E  tinha  outras  que  depois  a  gente  vai  identificando  como
coordenação, chefia do próprio INEP. Nesse momento não havia nenhuma interferência de
empresa externa que fosse visível. Não tinha mesmo, nem no processo de treinamento. Eu não
sei como foi a preparação do próprio INEP para fazer isso, ou seja, se em algum processo
anterior, enquanto eles se preparavam para ir para as localidades, isso aconteceu. Eles fizeram
esse processo de treinamento no Rio de Janeiro, se não me engano, em São Paulo e em outros
lugares do país. No caso da área de ciências humanas, essas primeiras equipes tinham uma
concentração muito forte de gente do Rio de Janeiro, embora houvesse toda uma preocupação
de que as provas fossem nacionais, de que elas tivessem sempre questões sobre os variados
territórios, para que não se privilegiasse um único eixo de discussão.

(JP) O que é difícil.

(TM) É difícil.

(JP) Do ponto de vista das palestras, dos treinamentos e tal, as pessoas que davam essas
conferências eram da área de ciências humanas ou pedagogos especialistas?

(TM) Tinham as duas coisas. A gente teve dois dias de treinamento. Foram dois dias. Houve
uma primeira apresentação do INEP, de uma galera que entendia mais do mecanismo da TRI
– teoria de resposta ao item –, e essa pessoa não era da área de história. E depois teve um
outro  processo  de  formação  que  era  com  gente  de  ciências  humanas  para  falar
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especificamente da matriz de ciências humanas. Então houve uma parte técnica e outra mais
ligada ao conteúdo. Na parte técnica, não era normalmente gente de ciências humanas, mas
pessoas ligadas à psicometria, ou que falavam principalmente sobre isso, ou seja, dessa parte
técnica. E depois havia dois ou três funcionários do INEP que faziam a parte da discussão da
matriz de ciências humanas, que era um pouco mais sobre as questões relativas ao conteúdo.

(JP) Bem, mudando um pouco o rumo da prosa,  como você mesmo falou, teve uma
mudança importante lá em 2009 e constataram que, devido à própria maneira como se
fazia  o exame,  nas  primeiras  edições  da prova os  itens  estavam distantes  do que se
desejava, havendo a partir de então uma progressiva melhoria desses itens.

(TM) Isso é uma coisa curiosa porque,  no processo de capacitação, o que era usado para
exemplificar  o  que  não  deveria  ser  feito  eram  provas  do  próprio  ENEM.  Ou  seja,  eles
projetavam as questões e apontavam “Olha como isso aqui tá errado segundo o que a gente
está  dizendo”,  “Aqui  tem  uma  pegadinha”,  “Aqui  os  distratores  estão  sem  paralelismo
sintático ou semântico.” Havia uma série de elementos que eles, ao darem o exemplo do que
estava errado, diziam: “acabou indo para o ENEM, mas hoje o item seria descartado”. Então
havia,  por parte  do INEP,  uma crítica muito forte  às provas  anteriores do ponto de vista
técnico, pois, na lógica da TRI, essas provas estavam tecnicamente erradas. Vale dizer, o rigor
técnico  dos  itens  era  avaliado  tendo  como  parâmetros  a  fidelidade  à  matriz  e  ao
funcionamento da própria TRI.

(JP) No curso desses aperfeiçoamentos, houve alguma outra mudança relevante, como
referente, por exemplo, a conteúdos que eram deixados de lado?

(TM) Havia uma preocupação que era seguinte: para além da matriz de ciências humanas,
com as competências e habilidades, havia uma lista de conteúdos. Essa lista de conteúdos, que
estava em tópicos, como no caso da história, pode ser considerada sempre incompleta. A gente
não se prendia muito a ela,  não.  Nunca ficava com a lista de conteúdos do lado, embora
naquela primeira semana muita gente tenha usado, sim, pela falta de costume de lidar com
habilidades e competências, recorrendo aos conteúdos para tentar fazer de qualquer jeito. E
normalmente quando fazia dessa forma, sem perceber a habilidade, o item acabava reprovado.

Mas havia sim uma preocupação sempre grande em colocar na prova questões de história da
África, colocar a história indígena, em pegar alguns temas que estavam sendo incorporados ao
ensino de história apontados pela própria legislação como temas importantes para nós. Não
havia nenhuma imposição temática. A gente podia fazer itens sobre qualquer conteúdo. Mas é
claro que na hora de montagem da prova, depois que os itens voltavam da pré-testagem, havia
a tentativa de distribuir as temáticas para não fazer uma prova inteira sobre ditadura militar ou
Brasil  republicano,  aproveitando,  por  exemplo,  alguns  itens  de  história  antiga,  que  eram
poucos. Então, quando voltava um item de história antiga que era um item bem testado e
tecnicamente correto, a gente concluía que era um item bom, importante para usar na prova. E
isso não era uma imposição do próprio INEP, mas às vezes a equipe de elaboração estava
pensando com esse olhar, de tentar distribuir tematicamente a prova para que ela não ficasse
em um só tema ou temporalidade. Havia, por exemplo, questões sobre patrimônio e memória
requisitadas por uma série de habilidades, e elas se concentravam sobre elementos típicos do
Sudeste. Aí, quando aparecia uma questão sobre o Círio de Nazaré, por exemplo, ela acabava
sendo valorizada pois traduzia uma outra regionalização e, portanto, era mais provável que
terminasse compondo a prova.
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(JP) Vou deixar então uma questão aberta, um problema, para que você fale à vontade.
Ocorreu,  durante  o  governo  Fernando  Henrique  Cardoso,  o  estabelecimento  das
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), que na minha interpretação são descendentes
dos PCNs, embora o debate acadêmico tenha defendido que o ideal fossem políticas que
percorressem o caminho inverso. E as diretrizes foram feitas mesmo em pouco tempo
pelo CNE porque os parâmetros estavam lançados e a LDB previa a fixação delas.

Bem,  os  PCNs  foram  atualizados  durante  o  governo  Lula,  sendo  rebatizados  de
Orientações Curriculares Nacionais, e, depois, houve uma atualização das DCNs com a
publicação  de  um enorme  compêndio  com todo  esse  material.  Apesar de  tudo  isso,
especialmente  no  ensino  de  história,  ainda  conviviam,  como  herança  até  de
reformulações anteriores, orientações curriculares ainda muito diferentes de região para
região do Brasil. Isso foi considerado em algum momento das etapas descritas por você
sobre a elaboração dos itens?

(TM) Havia uma discussão curiosa entre nós que era a seguinte: o fato de que, no Rio de
Janeiro,  o ensino médio começava na crise da Idade Média deveria  impedir a entrada de
questões de história antiga na prova? Bem, daí éramos orientados para o fato de que a prova é
pensada nacionalmente, não podendo ser excluídas as questões de idade antiga porque um
determinado  estado,  isoladamente,  não  ensina  esse  assunto.  Então  a  lógica  era  tentar
privilegiar o todo. Contudo, se olharmos a prova (e eu só estou desconfiando disso) é provável
que as questões de história antiga e medieval sejam a minoria da minoria. Portanto, não havia
nenhuma orientação para que essas questões não entrassem, mas nós tínhamos na cabeça que
também não era justo, num processo de seleção e comparação, penalizar aqueles alunos que,
em função de escolhas curriculares em seu estado, não tinham estudado essas matérias.

Existia o esforço de buscar um equilíbrio. Não tinha interferência, ou seja, o nosso parâmetro
fundamental era de que as nossas questões deveriam cumprir as habilidades. E daí, do ponto
de  vista  temático,  se  em um item de  comparação  eu  utilizasse  história  antiga  ou  Brasil
republicano, essa era uma decisão livre a ser tomada pelo elaborador. Nós conversávamos
sobre as disparidades curriculares regionais, mas disso não resultava nenhuma pressão sobre o
processo de elaboração dos itens. Eu lembro que no caso da geografia, por exemplo, havia
uma pressão para a utilização de mapas, para que as questões tivessem apelo visual. Isso seria
importante para a prova. Outro critério técnico também cobrado era o tempo necessário para
realização da prova, dando-se preferência para textos curtos e o uso de imagens, pois havia
um reconhecimento de que a prova era muito longa. Uma cobrança também mais típica aos
professores de sociologia e filosofia era que os autores a serem pesquisados e citados fossem
bem diversificados. Outra orientação era relativa à fidedignidade das fontes, ou seja, para
evitar  a  citação  de  livro  didático  (que  terminava  virando propaganda do livro),  dando-se
preferência  para  fontes  primárias,  livros  acadêmicos  ou  revistas,  reduzindo  qualquer
interferência mercadológica na elaboração da prova. Mas, do ponto de vista do conteúdo, não
havia nenhum grande debate.

Do ponto de vista das ciências humanas, eles anunciavam o tempo inteiro que a equipe do
INEP queria rediscutir a matriz, mas que esse seria um processo muito grande e o INEP não
faria isso isoladamente. Havia o diagnóstico de que algumas habilidades estavam deslocadas,
e que isso repetidamente aparecia com a falta de itens prontos e testados sobre algumas dessas
habilidades. Eu acho que até hoje não refizeram, mas era presente a preocupação com isso.
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(JP) Peço desculpas por insistir nessa história dos conteúdos, mas é importante para a
pesquisa que procuro desenvolver. Eu estudei a série de provas de 2013 até 2009, estudo
que ainda precisa ser atualizado com as provas posteriores. E aí tentei separar aquelas
questões  que fossem mais  tipicamente  históricas,  que pouco negociavam com outras
áreas do saber, o que é difícil de encontrar, mas possível.

(TM) Havia mesmo uma orientação de que quanto mais interdisciplinar a questão pudesse ser,
melhor seria.

(JP) Posteriormente, eu tentei fazer dois procedimentos, olhando as questões uma por
uma. Uma primeira separação foi de natureza cronológica e a segunda uma separação
entre história do Brasil e história geral. Existe um predomínio de quase 70% de história
contemporânea  sobre  todas  as  outras  temporalidades,  antiga,  medieval  e  moderna.
Existe também um domínio de 75% de história do Brasil sobre as questões de história
geral. Esse fato, que se repetiu em muitas edições do exame, é resultado das inclinações
dos elaboradores de itens ou da comissão que monta a prova?

(TM) Não é a comissão que monta a prova.

(JP) Então, não foi intencional por parte da comissão que monta as provas?

(TM) Não foi.

(JP) É possível que o banco de itens deva ter esse desenho?

(TM) É possível que o banco tenha esse desenho, resultando do fato de que as questões que
tenham voltado e sido aprovadas tenham esse desenho. Não há nenhuma intencionalidade
nisso. A orientação era de que a gente pudesse ter diversidade, mas às vezes as questões que
voltavam  testadas  corretamente  não  possuíam  tanta  diversidade  assim.  A orientação  era
inversa, portanto, tinha o sentido da diversidade. Nos primeiros anos, inclusive, isso também
era decorrente do tamanho limitado do banco de questões. Algo que talvez fosse interessante
na  sua  pesquisa  é  perceber  se  existe  uma  tendência  em  curso  de  mudança,  com  o
aprimoramento do banco, pois a intenção do INEP sempre foi inclinada à diversidade. Ou
seja, se a concentração tem variado em proporção, com números mais concentrados em 2009
e proporções diferentes mais recentemente.

Por exemplo, houve um esforço do INEP para que viessem professores da região Nordeste,
pois se reconhecia uma concentração de professores do Sudeste. Da mesma forma, houve
esforços  para  conseguir  professores  de  filosofia,  porque  estávamos  numa  situação
complicada, tanto que ocorreu a contratação de uma equipe de filosofia, não sei se através de
concurso, para pensar especificamente a participação dessa disciplina na prova, integrando até
a comissão que funcionava no INEP. As provas de 2009 e 2010, do ponto de vista dos itens de
filosofia, tinham sido muito mal avaliadas e procuravam com isso melhorar a qualidade dessa
prova  para  2011.  Consequentemente,  a  partir  dessa  autocrítica  ocorreu  um  esforço  para
melhorar,  conferindo  um peso  maior  em qualidade  e  quantidade  à  filosofia.  Mas  isso  se
verificou através da conformação do banco de questões, ou seja, uma política indutora para
que  houvesse  mais  questões  de  filosofia  e  sociologia  em  quantidade  e  qualidade,  com
diversidade. O mesmo desejo havia para a história. Essa concentração que você mencionou
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convivia  com  uma  orientação  para  que  se  trabalhasse  diferentes  temáticas,  utilizando
movimentos sociais, evitando-se temas muito clássicos, enfim, que se pudesse ter diversidade
nas temáticas e é possível que isso esteja melhorando com o passar do tempo.

(JP) Eu tinha separado uma última coisa para nós conversamos, mas antes eu gostaria
de deixar você bem à vontade para responder apenas se quiser.  Se achar que não é
conveniente emitir opinião sobre o assunto, por favor, não há problema algum.

A pedagogia das competências faz uma crítica muito dura à organização tradicional da
escola, afirmando que uma série de aspectos da formação humana das crianças e dos
adolescentes não é levada em conta quando o ensino é organizado com a distribuição de
conteúdos entre as disciplinas, nas séries e tal. Questões formativas como moral, caráter,
ética  ficam de fora da intencionalidade curricular,  embora,  pela  convivência  e  pelos
aspectos  organizativos  da própria  instituição,  estejam presentes  espontaneamente  no
percurso  escolar.  De  acordo  com essa  visão,  as  transformações  do  mundo moderno
trouxeram essas coisas que estavam na lateralidade para o centro do ensinar e aprender.
Então,  o  que  é  necessário  ensinar são  os  conhecimentos  procedimentais  ou  saberes
atitudinais. Esse é o movimento evidente da pedagogia das competências. Fundar um
ensino com balizas  muito clara em torno dessas  questões,  pois  elas  estão traduzidas
justamente pelas expressões habilidades e competências.

Existe  uma literatura  muito  crítica  a  esse  movimento  no ensino.  São  autores  muito
ligados ao campo do marxismo, embora não exclusivamente dessa tradição. Segundo
esses  autores,  um ensino  centrado  nesses  conhecimentos  atitudinais  estão  ligados  ao
desejo  de  formação  de  uma mão de obra flexível,  adaptada,  portanto,  às  mudanças
ocorridas no processo produtivo, que são ainda mais dramáticas nos países subalternos
ao grande capital financeiro. Essas habilidades seriam fundamentais para a eficiência
desses trabalhadores no cotidiano das relações de trabalho, o que não envolve apenas as
tarefas restritas ao ato de trabalhar, mas que englobaria também toda a dinâmica das
relações  pessoais  inerentes,  ao acúmulo de funções  simultâneas e  à instabilidade das
próprias condições de empregabilidade, cada vez mais “dinâmicas” ou inconstantes.

O que se diz é que a pedagogia das competências foi mundializada porque se mostrou
capaz de atender a um certo vazio formativo, quando se pensa nas necessidades dessa
mão  de  obra  no  capitalismo  contemporâneo.  De  certa  maneira,  essa  pedagogia,  ao
relegar o conhecimento em segundo plano porque o importante seria a moldagem de
personalidades, seria na verdade um desastre para um país de baixa escolaridade como
o Brasil,  porque  os  conhecimentos  que  já  não  estão socializados  para  boa parte  da
população agora mesmo é que não teriam nenhuma chance de circular.

Essa  crítica  que  o  marxismo  faz  é  rebatida  pelos  defensores  da  pedagogia  das
competências ao dizerem que é impossível adquirir competências se não for através da
aprendizagem de conteúdos. Portanto, as duas coisas ocorrem juntas. Por esse motivo,
iluminar as competências seria jogar luz em uma dimensão completamente obscurecida
na situação anterior.

Esse é um dos debates mais quentes nas definições curriculares nos dias de hoje. Então
você, que esteve lá por dentro elaborando e revisando itens, tem alguma contribuição a
essa discussão? Mesmo que desorganizadamente na forma de impressões.
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(TM) De fato, não está nada organizado na minha cabeça não. É uma contradição que eu
acabava vivendo. Eu compartilho da crítica de que a pedagogia das competências era um
problema, reconhecendo que uma visão pedagógica centralizada no “aprender a aprender” é
muito limitada. E era uma tensão estar lá fazendo um item que, no final das contas, estava
fundamentado em uma competência e em uma habilidade.  Mas a gente tinha uma lógica,
muitas vezes, de que a prova deveria também cobrar um mínimo de conteúdo relativo ao que
os  estudantes  deveriam aprender  no  ensino  médio.  Então,  por  exemplo,  a  habilidade  de
comparação  (que  era  das  mais  difíceis  de  fazer)  não  poderia  ser  resolvida,  pura  e
simplesmente, com os textos que estavam no enunciado na dinâmica em que eles estavam
sendo comparados. Era necessário exigir algum conhecimento que o aluno tivesse aprendido
na sala de aula. Inclusive essa era a orientação que vinha do MEC, de que a questão ideal é
aquela que não se resolve sozinha,  com seus  elementos  constitutivos,  porque o estudante
possui a habilidade de ler o texto e identificar a situação-problema. Ele precisava, além disso,
também ter algum conhecimento que foi compartilhado pela escola. E essas eram as questões
que mais valiam. Essas eram importantes porque lidavam, ao mesmo tempo, com alguma
habilidade propriamente dita, ou seja, da dimensão do saber como fazer, adicionando a isso
também um conhecimento prévio.

Há uma questão, por exemplo, sobre a Guerra do Contestado que caiu em uma prova (em um
ano  em que  não  foi  montada  por  mim)  e  acabou  sendo  a  melhor  avaliada  tecnicamente
naquele exame. Ela diferenciou os alunos que tinham alta competência daqueles que tinham
menor  competência.  Eu  entendo  pouco  de  psicometria,  mas  a  questão  boa  é  aquela  que
demonstra quais alunos possuem maior ou menor competência. Isso é que seria importante.
Porém, essa questão era impossível de ser respondida por alguém incapaz de contextualizar a
guerra no cenário mais amplo da Primeira República. Havia uma necessidade de que a pessoa
soubesse  alguma  coisa,  porque  apenas  a  leitura  da  fonte  e  das  opções  de  resposta  não
resolviam a questão. Isso é uma tentativa de salvaguarda do conteúdo, do conhecimento.

Para mim, o problema maior da pedagogia das competências não está na montagem da matriz
do ENEM, mas no processo pedagógico que se impõe às escolas. Como a matriz do ENEM
faz parte desse processo de imposição é uma incógnita pra mim. Ao colocar uma questão na
prova que verse sobre revoltas escravas, ou sobre as revoltas regenciais, se está valorizando
esse tipo de conhecimento na sala de aula, e talvez fazendo o movimento inverso ao que você
falou. Ou seja, recuperar uma determinada dimensão importante para a emancipação dos mais
pobres e com base em um determinado conhecimento histórico previsto.

Talvez essa questão posta pelo marxismo, da tensão entre a pedagogia das competências e um
ensino ainda ligado à lógica da partilha de conhecimentos, possa ficar mais interessante do
ponto de vista da matemática ou da física, ocorrendo uma secundarização de determinado
saber-fazer. Enfim, não sei quais são essas condições específicas. Mas do ponto de vista da
história  a  gente  resolvia  isso  fácil,  cobrando  exatamente  o  conteúdo  ou  determinado
conhecimento sobre aquele assunto.

(JP) É uma prova, você diria, que pode ser chamada de conformista?

(TM) Não, não é. Do meu ponto de vista, havia uma tensão. Sublinho que a gente tinha plena
liberdade para trabalhar e para escolher o tema em que a gente quisesse elaborar o item.
Agora, quando eu estava no papel de revisor e os itens chegavam para mim, mesmo que eu
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tivesse  alguma  discordância  teórica  sobre  ele,  se  estivesse  corretamente  feito  e  não
apresentasse nenhum desacordo com o básico da historiografia,  ele  deveria  ser aprovado.
Mesmo que eu não concordasse com a abordagem. O que era, às vezes, uma polêmica entre os
revisores também. Ou seja, diante de um item, por exemplo, que tratasse do golpe de 1964 por
uma abordagem de linha revisionista. Era um problema. Tive sorte de não me deparar com
isso, mas na medida em que o posicionamento da prova precisa respeitar o mínimo do debate
feito  pela  historiografia,  é  preciso  admitir  como  verdade  posicionamentos  que  eu  julgo
complicados mesmo.

Essa  era  outra  orientação que  a  gente  tinha.  Quando do ponto  de  vista  teórico  houvesse
polêmica sobre o tema,  a  gente  normalmente deixava  de  lado a  questão,  mesmo que ela
traduzisse o nosso posicionamento sobre a matéria. Isso ocorria quando havia polêmica de
modo patente, pois poderia abrir margem a uma série de questionamentos da prova como um
todo. Da mesma forma, qualquer referência a personagens que ainda hoje estão na política
deveria ser evitada, mesmo que positiva deveria ser evitada. Eu lembro de uma vez abrir o
computador e ter uma charge que ridicularizava o ex-presidente Fernando Henrique. Não era
possível consentir com uma questão dessa. Isso limita o trabalho, configurava, sim, como um
limite ao trabalho, mas também é preciso pensar as responsabilidades da comissão sobre a
prova, diante das críticas que isso poderia gerar. Críticas à prova, que poderiam até serem
dirigidas ao governo, mas que também deslegitimariam o nosso trabalho ali. Então não dava
para deixar passar coisas como essa.

(JP) Então, caro Tarcísio, os pontos que eu tinha pensado em conversar com você já
foram abordados. Porém, como eu apresentei você à pesquisa, se você quiser acrescentar
mais alguma informação que julgue importante fique à vontade.

(TM) Eu não sei se estou te ajudando muito. Eu ocupei uma função que era muito mais de
executar uma tarefa do que de elaborar a política pública. É claro que o processo de decisão
política de fazer o ENEM desse modo pode ter tido mais dificuldades ou contradições do que
aquilo que a gente viveu no dia a dia desse processo narrado. Os nossos problemas eram
muito pragmáticos, estavam no desespero de faltar questões, de recusar um grande número de
itens elaborados. Houve um momento, bem no início, em que rejeitávamos tantas questões
que chegamos à conclusão de que era desperdício de dinheiro público. Porque havia uma
quantidade enorme de questões, mas o processo de elaboração tinha tão pouca qualidade que
quando chegava à nossa apreciação, o trabalho já tinha sido pago. Então as coisas eram muito
pragmáticas nesse sentido: como se faz para melhorar o processo de elaboração dos itens? Já
houve casos de mexermos tanto na questão que era praticamente uma nova questão após ela
passar pela comissão, e ainda assim, havia sido paga a elaboração e a revisão.

Ficávamos preocupados em saber se a questão cumpria o que a habilidade exigia, em ter o mínimo de
consciência  sobre  o  material  utilizado,  em  ter  diversidade  nas  provas.  Mesmo  assim,  é  preciso
enfatizar que nós tínhamos muita liberdade na elaboração das provas.
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