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Resumo

A educação básica no Brasil, atualmente, tem como fundamento principal dois documentos legais dentre
tantos outros, são eles a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), do ano de 1996, e os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs), de 1997, que remontam ao período em que ocorreu uma importante reforma
educacional no país. Nesse cenário de busca por uma educação que ocasione a formação de sujeitos críticos e
conscientes de sua realidade social, é criado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em 1998. Em 2009 o
exame passa a ser a principal forma de acesso ao ensino superior, deste modo, direcionando os currículos do
ensino básico. Este artigo busca perceber, através da análise das provas do ENEM dos anos de 2010, 2011 e
2012, se o referido exame, especialmente em sua prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias, está em
consonância com a legislação educacional em vigor.
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Abstract

Basic education in Brazil, currently, is based principally two legal documents among many others, they are the
Law of Guidelines and Bases of Education (LDB), the year 1996, and the National Curricular Parameters
(PCN), 1997 dating back to the period when a major educational reform in the country occurred. In this
scenario the search for an education that causes the formation of critical and aware of their social reality
subject, it created the National High School Exam (ENEM) in 1998. During 2009 the exam becomes the main
form of access to education higher, thus directing the curriculum of primary education. This article seeks to
understand, through the analysis of the evidence ENEM the years 2010, 2011 and 2012, if the examination,
especially in his proof of Humanities and its technologies, is in line with the educational legislation.
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Introdução

Atualmente os dois documentos principais que direcionam a educação brasileira, de um modo geral, e a
disciplina de História, de maneira especifica, são a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), do ano de
1996, e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), de 1997. Marcos de um período de reformulação da
educação no país, que se iniciou na década de 1990, esses documentos apontam para a necessidade de se
instalar uma educação que esteja voltada para a formação de cidadãos críticos, reflexivos, com consciência
social; orientando que o ensino deve ir além da pura repetição de dados e conteúdos. No que tange a
disciplina de História, essa legislação direciona uma postura docente que se preocupe com a formação de
sujeitos conscientes de sua história e que se percebam como agentes ativos de sua sociedade, dando maior
relevo à história nacional.

Nesse quadro, é criado no ano de 1998 o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Empregado como um
mecanismo de diagnóstico da situação do ensino no país, o ENEM avaliava o desempenho dos alunos
concluintes da Educação Básica. Mas, em 2009, passa por uma reformulação e se transforma na principal
porta de acesso para a educação superior, por meio do Sistema de Seleção Unificado (SiSU). Com isso, se
constituiu como um direcionador do currículo da educação básica, tendo em vista que o alunado deve concluir
o Ensino Médio com aptidão para realizar a avaliação nacional.

Como parte das pesquisas realizadas pelo Observatório do Ensino de História em Pernambuco (OBEHPE)[2], o
presente trabalho busca perceber como a disciplina história é trabalhada no Exame Nacional do Ensino Médio,
através da identificação dos períodos históricos, abordagem e conceitos presentes nas questões de História na
sub-prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias, concluindo se as principais reformulações sofridas no
Exame têm corroborado de maneira positiva, ou não, para a efetividade dos objetivos da educação emanados
pela legislação educacional vigente.

Materiais e métodos

A fim de compreender o caráter do Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2009, quando passa a adotar
o SiSU e se constituir como a principal avaliação nacional para acesso ao nível mais alto do ensino,
inicialmente nos debruçamos sobre os documentos legais que fundamentaram e regulamentaram o Exame. A
saber, a Portaria MEC nº 438, de 28 de maio de 1998, que instituiu o ENEM;o Documento Básico do ENEM, do
ano de 2000; a Portaria Normativa nº 2, de 26 de janeiro de 2010, que estabeleceu e regulamentou o
Sistema de Seleção Unificada; bem como a Matriz de Referência do ENEM, de 2009.

Além disso, considerando que “o pesquisador é, antes de tudo, um leitor” (VALDEMARIN; SILVA, 2010 -
p.49), se constitui parte essencial na construção dessa pesquisa a leitura apurada da literatura pertinente ao
tema proposto. Analisando as principais argumentações elaboradas por autores que discutem sobre a
educação, de modo geral, e as políticas públicas do campo educacional e o ENEM, de maneira específica,
para, dessa forma, alicerçar teoricamente nossa investigação.

Foi realizada, ainda, a análise atenta de algumas provas do Exame realizadas nos anos de 2010, 2011 e
2012, mais especificamente em sua divisão “Ciências Humanas e suas tecnologias”, procurando perceber suas
principais modificações, no que tange o formato da prova e das questões, as habilidades e competências
avaliadas.

Identificamos e analisamos os períodos históricos (Antiguidade, Medieval, Moderna, Brasil Império, Regime
Militar...), posteriormente classificando as questões como História do Brasil ou História Geral; o tipo de
abordagem (sociedade, economia, cultura e política); e os conceitos que permeavam a discussão proposta em
cada quesito, utilizando como base os conceitos propostos por Kalina Vanderlei Silva e Maciel Henrique Silva
em seu livro “Dicionário dos Conceitos Históricos”. Para assim, ressaltar os elementos que estão tendo maior
foco nas provas do ENEM no triênio analisado. Com esses dados empíricos, concluímos analisando se as
reformulações sofridas pelo ENEM trouxeram elementos de congruência ou de divergência em relação aos
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princípios, objetivos e finalidades que a legislação educacional – sobretudo a LDB e os PCNs – dá para a
educação nacional.

Ensino de História: políticas públicas e formação do currículo

O ensino de História sofreu no decorrer do tempo uma série de transformações. A grande maioria delas
amparada por promulgações de dispositivos legais (leis, resoluções, decretos, etc.), que visavam implantar
novas posturas no ensino histórico. Silva e Fonseca (2010: p. 15) afirmaram que "em diferentes contextos da
história do Brasil, é possível dimensionar a preocupação do Estado com a institucionalização de currículos e
programas de História para a educação básica". Nessa perspectiva, podemos afirmar que a História como
disciplina escolar foi alvo de projetos políticos, tendo seu currículo moldado de acordo com a conjuntura
política, cultural e social de cada época,

Um dos cargos atribuídos à História como disciplina escolar era o de que seu ensino estava assentado na
exposição de uma narrativa de grandes fatos e personagens, criteriosamente selecionados, a fim de legitimar
a nação, o estado. Deste modo, o Ensino de História utilizava mecanismos para incutir no povo determinada
ideologia, ou ainda, um forte nacionalismo (LAVILLE, 1999), sem que houvesse problematização e reflexão
por parte dos estudantes, e este foi um modelo adotado, com algumas variações, durante longo período na
formulação dos currículos da referida disciplina.

Contudo, na década de 1990 vários países colocaram em prática a revisão de suas legislações educacionais
acerca da formulação dos currículos (BITTENCOURT, 2004). No Brasil, esse processo teve início com a
publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), no ano de 1996, seguida pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs), de 1997.

Esses aparatos legais, que atualmente direcionam a educação brasileira, primam pela formação para a vida,
de sujeitos capazes de problematizar sua realidade e ter um olhar crítico e reflexivo sobre a sociedade.
Segundo eles a educação deve estar atrelada não só a formação especifica, por meio de conteúdos e dados
cristalizados, mas desenvolver seres críticos, com consciência social.

Mais do que reproduzir dados, denominar classificações ou identificar símbolos, estar
formado para a vida, num mundo como o atual, de tão rápidas transformações e de tão
difíceis contradições, significa saber se informar, se comunicar, argumentar, compreender e
agir, enfrentar problemas de qualquer natureza, participar socialmente, de forma prática e
solidária, ser capaz de elaborar críticas ou propostas e, especialmente, adquirir uma atitude
de permanente aprendizado. (BRASIL, 2002: 9)

Observando este processo de modificação sob a perspectiva de Zygmunt Bauman (1999), essas
transformações se explicam pelo momento em que vivemos – que ele denomina de modernidade líquida (que
também recebe a alcunha de pós-modernidade ou contemporaneidade). Segundo esse estudioso, em
contraposição à época moderna (que ele chama de modernidade sólida) em que se prima pela ordem, por um
projeto de mundo, a modernidade líquida se caracteriza pela fluidez, pela constatação de que não é possível
projetar o futuro.

A ideia polissémica e controvertida de pós-modernidade refere-se em geral (ainda que
tacitamente apenas) primeiro e acima de tudo a uma aceitação da inextirpável pluralidade do
mundo; (...) pós-modernidade significa uma decidida emancipação face à ânsia
caracteristicamente moderna de superar a ambivalência e promover a clareza monossêmica
da uniformidade. (BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e ambivalência. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 1999. p. 109)

Levando essa discussão realizada por Bauman para o campo educacional, podemos concluir que a
contemporaneidade é marcada por uma educação que se dirime do cargo de transmitir ao aluno a verdade
sobre o mundo por meio dos conteúdos cristalizados, de ensinar-lhe um projeto de futuro, de formar o sujeito
padrão. Buscando preparar o estudante para viver no mundo de constantes transformações e para respeitar
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as diferenças, como bem retrata o trecho do PCN acima destacado.

Nesse contexto, a História como disciplina escolar passou por transformações em sua razão de ser: largando
a tarefa de simplesmente contar os fatos do passado (história factual), ela assumiria o papel de levar os
educandos a refletirem sobre o hoje, perceberem com criticidade os elementos da atualidade, tendo como
pano de fundo o passado.

Há, pois, um entendimento explícito e não mais oculto de que a escola não é apenas o ‘lugar’
onde os alunos são alfabetizados ou obtêm informações de maneira sistematizada pelas
disciplinas escolares, mas também a instituição em que se aprendem conteúdos sociais e
culturais associados a comportamentos, valores e ideários políticos. (Bittencourt, 2004: 106)

Tal aparato legal (LDB e PCNs) aponta também para a evidência que deve ser dada ao ensino da História do
Brasil em comparação com a História Geral, à história local em relação aos grandes eventos históricos. Como
uma forma de trazer maior significado do conteúdo para os estudantes, que assim, poderiam perceber as
relações entre os fatos de outros tempos com a realidade em que vivem. Os PCNs de História para o Ensino
Médio orientam que:

A ênfase em conteúdos de História do Brasil – como reza a LDB –, construídos em conexão
com conteúdos da chamada História Geral, em uma relação de “figura” e “fundo”, é parte da
estratégia de autoconstrução e autoreconhecimento, que permite ao indivíduo situar-se
histórica, cultural e socialmente na coletividade, envolvendo seu destino pessoal no destino
coletivo. (BRASIL - Parte IV, 2000, p.12)

Percebe-se, diante disso, um movimento das políticas públicas de orientar a prática de um Ensino de História
voltado para a formação de cidadãos críticos e agentes ativos de sua realidade, com consciência da história do
país. Rompendo, dessa maneira, com a lógica conteudista.

O Exame Nacional do Ensino Médio

Inicialmente o ENEM tinha por finalidade perceber a condição dos estudantes ao concluírem o ensino básico.
Mais especificamente, como aponta Documento Básico do Ministério da Educação (MEC, 2000), avaliar se o
estudante teria alcançado “o desenvolvimento de competências fundamentais ao exercício pleno da
cidadania”.

Esse primeiro perfil dado ao exame nacional buscava caminhar de mãos dadas às pretensões da nova
legislação educacional, que entende que as finalidades/objetivos da educação são “o pleno desenvolvimento
do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (BRASIL – 1996,
grifo nosso) Nesse sentido, o ENEM seria um mecanismo apropriado para perceber se o ensino básico estava
cumprindo seu papel de formar cidadãos, seres críticos, conscientes e agentes ativos da sociedade. Tendo o
exame, deste modo, seu foco direcionado ao aluno, que se constituía como o centro da formulação da prova.

No ano de 2009, o ENEM passa por uma grande modificação: o exame passa a ser a principal porta de acesso
ao ensino superior através do Sistema de Seleção Unificado - SiSU (BRASIL, 2010). Agora, o ENEM se
aproxima do caráter dos antigos exames de vestibular: passa a ser o meio de avaliação e classificação para
ingresso nas vagas do nível superior. Sofrendo alterações no formato das provas, nas habilidades e conteúdos
avaliados e em tantos outros aspectos, o exame acaba se instituindo como o principal instrumento de
avaliação do sistema de educação como todo, e de cada aluno individualmente.

Desse modo, a avaliação nacional acabou se tornando um direcionamento para a formulação dos currículos do
Ensino Médio, os quais buscam preparar os educandos para a prova do ENEM e não mais para os vestibulares.

Com a disciplina de História esse fenômeno se reflete na seleção dos conteúdos e das habilidades que o
professor deve trabalhar para que o estudante seja capaz de realizar de forma satisfatória o exame (Cerri,
2004). Isto porque, como sustenta Tomaz Tadeu da Silva, o currículo se constitui não apenas da listagem dos
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conteúdos, mas também das habilidades que se concretizam e dos procedimentos que são desenvolvidos no
processo de ensino-aprendizagem e que colaboram para a construção de identidades, pois

O currículo tem significados que vão além daqueles aos quais as teorias tradicionais nos
confinaram. O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é trajetória, viagem, percurso.
O currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja nossa
identidade. O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade.
(SILVA, 2005: 105)

O ENEM, tendo como política de avaliação a observação do domínio dos conteúdos por parte dos educandos,
mas, além disso, e principalmente, a análise das habilidades e competências dos estudantes (BRASIL, 2009),
demanda dos docentes uma prática que prepare o alunado para a avaliação nacional.

O ENEM e a legislação educacional: as congruências e divergências da avaliação nacional em
relação à LDB e aos PCNs

O primeiro ponto observado com o estudo das questões em confronto com a legislação educacional, diz
respeito ao espaço dado à História do Brasil e à História Geral na prova do Exame Nacional do Ensino Médio.
Podemos perceber que o movimento do ENEM no que tange à ênfase dada a História do Brasil, vai de
encontro ao que é solicitado pela legislação educacional. Uma vez que o espaço dado à história nacional foi
diminuindo com o passar dos anos.

Da prova de 2010, primeiro ano observado, 80% (oitenta por cento) das questões de História eram do Brasil,
cumprindo com o que a LDB e os PCNs orientam, pois garantiu a predominância da história nacional em
relação à História Geral. No ano seguinte, 2011, essa percentagem diminuiu para 75% (setenta e cinco por
cento), o que podemos considerar uma pequena queda que ainda manteve o cumprimento do maior espaço
dado à História do Brasil. Contudo, o ano de 2012 foi diferente: a queda foi mais evidente, apresentando
apenas cerca de 40% (quarenta por cento) de questões que remetiam à História do Brasil. Ou seja, o espaço
reservado à História Geral foi maior (60%) que o da história nacional, descumprindo os direcionamentos
legais relacionados à disciplina de história.

Partindo para a análise das abordagens discutidas nas questões, alcançamos os seguintes dados: sociedade e
política têm lugar de destaque. A primeira aparece em 37% (trinta e sete por cento) das questões e a última
em 32% (trinta e dois por cento). Já a cultura surge com 21% (vinte e por cento) e a economia atrás, com
apenas 10% (dez por cento) das questões.

Constatamos também que a maior parte dos quesitos que apresentavam a política e a sociedade, envolve
discussões acerca de cidadania, direitos, movimentos sociais, e tantos outros conceitos próprios das ciências
humanas que remetem a uma reflexão crítica e ativa perante a realidade. Para exemplificar este processo
detectado, apresentamos a questão 18, da prova modelo azul, aplicada no ano de 2011:

QUESTÃO 18

Na década de 1990, os movimentos sociais camponeses e as ONGs tiveram destaque, ao
lado de outros sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais
vem construindo lentamente um conjunto de práticas democráticas no interior das escolas,
das comunidades, dos grupos organizados e na interface da sociedade civil com o Estado. O
diálogo, o confronto e o conflito têm sido os motores no processo de construção
democrática. SOUZA, M. A. Movimentos sociais no Brasil contemporâneo: participação
e possibilidades das práticas democráticas.
Disponível em:
http://
www.
ces.uc.pt. Acesso em?
30 abr. 2010 (adaptado)
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Segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o processo de construção
democrática, porque

A) determinam o papel do Estado nas transformações socioeconômicas.

B) aumentam o clima de tensão social na sociedade civil.

C) pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade.

D) privilegiam determinadas parcelas da sociedade em detrimento das demais.

E) propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado.

(ENEM 2011: Ciências Humanas e Suas Tecnologias; Questão 18; Prova Azul)

Nela, discute-se o papel dos movimentos sociais ocorridos durante a década de 1990 – isto é, tem como
período histórico a Nova República –, utilizando como fonte um documento bibliográfico. Identificamos, com a
realização da catalogação das questões, que o referido quesito da prova apresenta como abordagem a
sociedade: ela pleiteia do avaliado uma reflexão sobre a ação dos movimentos sociais, da ação do
povo/massa nos processos de transformação da sociedade, envolvendo a habilidade de “analisar a atuação
dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder”
(Habilidade 13 da Matriz de Referência).

Nesse sentido, constata-se a preocupação por parte do exame de avaliar o senso crítico do estudante sobre
uma dada realidade sócio-política, envolvendo a discussão pela cidadania tal como solicita a LDB e os PCNs.

Considerações finais

Enquanto a legislação prega a proximidade dos conteúdos de História com o cotidiano dos alunos, dando
ênfase à História do Brasil, o ENEM caminhou na direção oposta, aumentando o espaço dado à História Geral.
Mas, tem avançado no que tange as discussões que possibilitam e corroboram à construção da cidadania e da
postura crítica, política e ativa dos educandos.

Isto é, no que diz respeito à valorização da história nacional, o ENEM tem se afastado do estudo de aspectos
locais das organizações sociais voltando a se concentrar na história eurocêntrica. O que se percebe ao se
observar o recuo evidente que ocorreu no exame aplicado no ano de 2012. A História do Brasil, e como
conseguinte, a história local, acabou perdendo espaço no exame que direciona a formulação dos currículos da
educação básica, tamanha a sua importância para o futuro dos estudantes que almejam ingressar no nível
superior de ensino. Isso constata que apesar das orientações dadas tanto pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional quanto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, o ENEM regrediu, primando por questões
de História Geral, ou seja, eurocêntrica, distantes da realidade dos alunos.

Por outro lado as questões têm privilegiado temas da história política e da história social se afastando da
história econômica e incorporando pouco temas da história cultural. O que evidencia um esforço de efetivar as
orientações legais dadas ao que diz respeito a valorização de temas ligados a formação cidadã, erguendo
discussões que corroboram para a construção do sujeito crítico, reflexivo e consciente de sua realidade.

Com o estudo quantitativo das provas e a análise qualitativa das questões de História do Enem no triênio
2010-2012, percebemos recuos e avanços desse instrumento de avaliação do Ensino Médio frente aos
direcionamentos colocados pela LDB e pelos PCNs.
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